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Confidentiality and Data Privacy Conditions
Podmínky mlčenlivosti a důvěrnosti údajů
1.

Introduction.

1.

Úvod

These Conditions form part of the terms and conditions
that apply between the Customer and the Bank in relation
to the provision of Accounts and Services to the
Customer. For the purpose of these Conditions,
“Services” shall also include any services, transactions or
dealings between the Bank and the Customer, whether or
not related to the Customer’s Account; these Conditions
shall be in addition to any other terms and conditions
agreed to between the Bank and the Customer. These
Conditions set out each party’s obligations in relation to
Confidential Information and Personal Data received from
the other party in connection with the provision of
Accounts and Services. Some provisions of these
Conditions are region-specific and will only apply in
respect of the regions or countries specified. In some
countries, further country- specific terms are required, and
these will be included in the Local Conditions and/or
Regulatory
Disclosures,
Declarations,
and
Representations (RDDR) for that country. Except to the
extent prohibited under applicable law or expressly
agreed otherwise by the parties, and subject to any
mandatory minimum notice period prescribed by
applicable law, these Conditions may be updated from
time to time with general applicability to customers upon
written notice to the Customer. If there is a conflict
between these Conditions and any agreement between
the Bank and the Customer related to any Bank product
or Service, the agreement related to the Bank product or
Service prevails to the extent of any such conflict.

Tyto Podmínky tvoří součást podmínek, které se
uplatňují mezi Klientem a Bankou v souvislosti s
vedením Účtů a poskytováním Služeb Klientovi. Pro
účely těchto Podmínek „Služby“ zahrnují také jakékoli
služby, transakce a obchody mezi Bankou a Klientem, ať
již se týkají Klientova Účtu či nikoli; tyto Podmínky se
uplatní vedle jakýchkoli dalších podmínek dohodnutých
mezi Bankou a Klientem. Tyto Podmínky upravují
povinnosti stran ve vztahu k Důvěrným informacím a
Osobním údajům obdrženým od druhé strany
v souvislosti s vedením Účtů a poskytováním Služeb.
Některá ustanovení těchto Podmínek jsou specifická pro
určité území a budou se aplikovat pouze ve vztahu
k příslušnému území či zemi. V některých zemích jsou
vyžadovány další zvláštní podmínky a ty jsou zahrnuty
v Místních podmínkách a/nebo Regulatorních sděleních,
deklaracích a prohlášeních (RDDR) pro takovou zemi.
S výjimkou rozsahu, v jakém je takový postup zakázán
příslušnými právními předpisy nebo v jakém se strany
výslovně dohodly jinak, mohou být tyto Podmínky čas od
času změněny na základě písemného oznámení
doručeného Klientovi, a to při dodržení jakékoli povinné
minimální doby pro toto oznámení stanovené příslušnými
právními předpisy, pokud se bude jednat o změnu s
obecnou aplikovatelností na klienty. Pokud jsou tyto
Podmínky rozporu s jakoukoli smlouvou mezi Bankou a
Klientem týkající se jakéhokoli produktu Banky nebo
Služby, má taková smlouva týkající se produktu Banky
nebo Služby v rozsahu tohoto rozporu přednost.

2.

2.

Protection of Confidential Information.

Ochrana důvěrných informací

The Receiving Party will keep the Disclosing Party’s
Confidential Information confidential on the terms hereof
and exercise at least the same degree of care with
respect to the Disclosing Party’s Confidential Information
that the Receiving Party exercises to protect its own
Confidential Information of a similar nature, and in any
event, no less than reasonable care.

Přijímající strana bude zachovávat mlčenlivost ve vztahu
k Důvěrným informacím Sdělující strany za podmínek
zde uvedených a bude vykonávat alespoň stejný stupeň
péče při nakládání s Důvěrnými informacemi Sdělující
strany, který Přijímající strana vykonává při ochraně
svých vlastních Důvěrných informací obdobné povahy,
a v každém případě nikoli méně než přiměřenou péči.

3.

3.

Use
and
Information.

disclosure

of

Confidential

The Disclosing Party hereby grants the Receiving Party
the right to use and disclose the Disclosing Party’s
Confidential Information to the extent necessary to
accomplish the relevant Permitted Purposes. The

Užívání a sdělování Důvěrných informací

Sdělující strana tímto uděluje Přijímající straně právo
užívat a sdělovat Důvěrné informace Sdělující strany
v rozsahu nezbytně nutném k uskutečnění příslušných
Povolených účelů. Přijímající strana bude užívat
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Receiving Party will only use and disclose the Disclosing
Party’s Confidential Information to the extent permitted in
these Conditions.

a sdělovat Důvěrné informace jen v rozsahu povoleném
těmito Podmínkami.

4.

4.

Exceptions to confidentiality.

Výjimky z povinnosti mlčenlivosti

Notwithstanding anything in these Conditions to the
contrary, the restrictions on the use and disclosure of
Confidential Information in these Conditions do not apply
to information that: (i) is in or enters the public domain
other than as a result of the wrongful act or omission of
the Receiving Party or its Affiliates, or their respective
Representatives in breach of these Conditions; (ii) is
lawfully obtained by the Receiving Party from a third party
or already known by the Receiving Party in each case
without notice of any obligation to maintain it as
confidential; (iii) was independently developed by the
Receiving Party without reference to the Disclosing
Party’s Confidential Information; (iv) an authorized officer
of the Disclosing Party has agreed in writing that the
Receiving Party may disclose on a non-confidential basis;
or (v) constitutes Anonymized and/or Aggregated Data.

Bez ohledu na cokoli stanoveného v těchto Podmínkách
odlišně, omezení použití a sdělení Důvěrných informací
v těchto Podmínkách se nevztahují na: informace, které:
(i) jsou nebo se stávají součástí veřejné sféry jinak, než
jako důsledek protiprávního jednání nebo opomenutí
Přijímající strany nebo jejích Spřízněných osob, či jejich
příslušných Zástupců v rozporu s těmito Podmínkami; (ii)
jsou v souladu se zákonem získány Přijímající stranou
od třetí osoby nebo byly již Přijímající straně známy, aniž
by Přijímací strana obdržela upozornění na povinnost
nakládat s nimi jako s důvěrnými informacemi; (iii) byly
nezávisle připraveny Přijímající stranou bez ohledu na
Důvěrné informace Sdělující strany; (iv) oprávněná
osoba Sdělující strany písemně souhlasila s tím, že je
Přijímající strana smí sdělovat jako nedůvěrné; nebo (v)
představují Anonymizované a/nebo Souhrnné údaje.

5.

Authorised disclosures.

5.

Povolené sdělování Důvěrných informací

5.1

Affiliates and Representatives

5.1

Spřízněné osoby a Zástupci

The Receiving Party may disclose the Disclosing Party’s
Confidential Information to the Receiving Party’s Affiliates
and to those of the Receiving Party’s and its Affiliates’
respective Representatives who have a “need to know”
such Confidential Information, although only to the extent
necessary to fulfil the relevant Permitted Purposes. The
Receiving Party shall ensure that any of its Affiliates and
Representatives to whom the Disclosing Party’s
Confidential Information is disclosed pursuant to this
Condition 5.1 shall be bound to keep such Confidential
Information confidential and to use it for only the relevant
Permitted Purposes.

Přijímající strana může sdělit Důvěrné informace
Sdělující strany svým Spřízněným osobám a těm
příslušným Zástupcům Přijímající strany a Spřízněných
osob, kteří takové Důvěrné informace „potřebují znát“,
avšak pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění
příslušných Povolených účelů. Přijímající strana zajistí,
aby její Spřízněné osoby a Zástupci, kterým byly sděleny
Důvěrné informace Sdělující strany podle tohoto článku
5.1, byli vázáni povinností mlčenlivosti ve vztahu k
takovým Důvěrným informacím a používali je pouze pro
příslušné Povolené účely.

5.2

5.2

Other disclosures.

Další sdělování Důvěrných informací

With
respect
to
the
Customer’s
Confidential
Information, Bank Recipients may: (i) disclose it to such
third parties as may be designated by the Customer (for
example, the Customer’s shared service center) and to
Customer Affiliates; (ii) disclose it to Payment
Infrastructure Providers on a confidential basis to the
extent necessary for the operation of the Account and the
provision of the Services; and (iii) use it and disclose it to
other Bank Recipients for the purpose of supporting the
opening of accounts by, and the provision of Services to,
the Customer and Customer Affiliates at and by the Bank
and Bank Affiliates.

Pokud jde o Důvěrné informace Klienta, Bankovní
příjemci mohou: (i) sdělit tyto informace třetím stranám
určeným Klientem (např. sdílenému centru služeb
Klienta) a Spřízněným osobám Klienta; (ii) sdělit tyto
informace na základě důvěrnosti Poskytovatelům
platební infrastruktury v rozsahu nezbytném pro
spravování Účtu a poskytování Služeb; a (iii) použít tyto
informace a sdělit je jiným Bankovním příjemcům pro
účely podpory otevření účtů Klienta a jeho Spřízněných
osob a poskytování Služeb Klientovi a jeho Spřízněným
osobám Bankou a Spřízněnými osobami Banky u Banky
nebo Spřízněných osob Banky.

5.3

5.3

Payment reconciliation.

When the Customer instructs the Bank to make a

Rekonciliace plateb

V případě, že Klient dá Bance pokyn k provedení platby
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payment from an Account to a third party’s account, in
order to enable the third party to perform payment
reconciliations, the Bank may disclose to the third party
the Customer’s name, address and account number (and
such other Customer Confidential Information as may be
reasonably required by the third party to perform payment
reconciliations).

z Účtu na účet třetí osoby, smí Banka sdělit třetí osobě
jméno Klienta, jeho adresu a číslo účtu (a takové další
Důvěrné informace Klienta, které mohou být třetí osobou
rozumně požadovány k rekonciliaci plateb), aby třetí
osoba mohla rekonciliovat platby.

5.4

5.4

Legal and regulatory disclosure.

The Receiving Party (and, where the Bank is the
Receiving Party, Bank Recipients and Payment
Infrastructure Providers) may disclose the Disclosing
Party’s Confidential Information pursuant to legal process,
or pursuant to any other foreign or domestic legal and/or
regulatory obligation or request, or agreement entered
into by any of them and any governmental authority,
domestic or foreign, or between or among any two or
more domestic or foreign governmental authorities,
including disclosure to courts, tribunals, and/or legal,
regulatory, tax and government authorities.

6.

Retention and deletion.

Sdělování důvěrných informací pro právní a
regulační účely

Přijímající strana (a, kde je Banka Přijímající stranou, tak
Bankovní
příjemci
a
Poskytovatelé
platební
infrastruktury) může sdělit Důvěrné informace Sdělující
strany v souladu se zákonným postupem, nebo
v souladu s jakoukoli jinou zahraniční či domácí právní
a/nebo regulační povinností či požadavkem nebo
smlouvou uzavřenou mezi kteroukoli z uvedených osob a
jakýmkoli orgánem státní správy, domácím či
zahraničním, nebo mezi dvěma či více domácími či
zahraničními orgány státní správy, včetně sdělení
soudům, tribunálům a/nebo právním, regulačním a
daňovým orgánům a orgánům státní správy.
6.

Uchovávání a výmaz

On closure of Accounts, termination of the provision of the
Services, each of the Customer and Bank Recipients shall
be entitled to retain and use the other party’s Confidential
Information, subject to the confidentiality and security
obligations herein, for legal, regulatory, audit and internal
compliance purposes and in accordance with their internal
records management policies to the extent that this is
permissible under applicable laws and regulations, but
shall otherwise securely destroy or delete such
Confidential Information.

Při uzavření Účtu nebo ukončení poskytování Služeb
jsou Klient i Bankovní příjemci oprávněni uchovávat a
používat Důvěrné informace druhé strany, za podmínky
dodržování v těchto Podmínkách uvedených povinností
týkajících se důvěrnosti a bezpečnosti, pro právní,
regulační a auditové účely a pro účely vnitřního
compliance a v souladu s jejich vnitřními pravidly o
uchovávání záznamů, a to v rozsahu dovoleném podle
příslušných právních předpisů a nařízení, jinak jsou
povinni takové Důvěrné informace bezpečně zničit či
vymazat.

7.

Data privacy.

7.

Důvěrnost údajů

7.1

Compliance with law

7.1

Dodržování právních předpisů

The Receiving Party will comply with applicable Data
Protection Law in Processing Disclosing Party Personal
Data in connection with the provision or receipt of
Accounts and Services.

V souvislosti s poskytnutím nebo přijetím Účtů a Služeb
bude při Zpracování Osobních údajů Sdělující strany
Přijímající strana dodržovat příslušný Právní předpis o
ochraně údajů.

7.2 Compliance with GDPR/ Equivalent Laws.

7.2

Without limiting Condition 7.1 (Compliance with law), to
the extent that the Processing of Personal Data is
subject to the GDPR or any Equivalent Law: (i) each
party is responsible for its own compliance with
applicable Data Protection Law; and (ii) the Customer
confirms that any Customer Personal Data that it
provides to the Bank has been Processed fairly and
lawfully, is accurate and is relevant for the purposes for

Aniž by tím byl dotčen článek 7.1 (Dodržování právních
předpisů), v rozsahu, v jakém Zpracování Osobních
údajů podléhá GDPR nebo jakémukoli Ekvivalentnímu
právnímu předpisu: (i) každá strana je odpovědná za její
vlastní plnění příslušných Právních předpisů o ochraně
údajů a (ii) Klient potvrzuje, že veškeré Osobní údaje
Klienta, které Klient poskytuje Bance, jsou Zpracovávány

Dodržování GDPR/ Ekvivalentních právních
předpisů
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which it is being provided and the Bank may rely on the
Customer's compliance with such undertaking and,
where applicable, assistance from the Customer
pursuant to Condition 7.6 (Legal basis for Processing).

korektně a zákonným způsobem, jsou přesné a
relevantní pro účely, pro které jsou poskytnuty, a že
Banka může spoléhat na výše uvedenou odpovědnost a
potvrzení Klienta a, pokud to přichází v úvahu, na
součinnost Klienta podle článku 7.6 (Právní základ pro
Zpracování).

7.3

7.3

Security.

Bezpečnost

The Bank will, and will use reasonable endeavours to
ensure that Bank Affiliates and Third Party Service
Providers will, implement reasonable and appropriate
technical and organizational security measures to protect
Customer Personal Data that is within its or their custody
or control against unauthorized or unlawful Processing
and accidental destruction or loss.

Banka zavede přiměřená a vhodná technická a
organizační bezpečnostní opatření k ochraně Osobních
údajů Klienta, které jsou v jejím držení nebo které
kontroluje, před neoprávněným nebo nezákonným
Zpracováním a nahodilým zničením nebo ztrátou, a
vyvine přiměřené úsilí, aby zajistila, že Spřízněné osoby
Banky a Třetí poskytovatelé služeb také zavedou taková
opatření.

7.4

7.4

Purpose limitation.

Omezení účelu

The Customer hereby authorizes the Bank to Process
Customer Personal Data in accordance with these
Conditions and to the extent reasonably required for the
relevant Permitted Purposes
for the period of time
reasonably necessary for the relevant Permitted
Purposes.

Klient tímto opravňuje Banku ke Zpracování Osobních
údajů Klienta v souladu s těmito Podmínkami, a to v
rozsahu rozumně vyžadovaném pro příslušné Povolené
účely a po dobu rozumně nezbytnou pro příslušné
Povolené účely.

7.5

7.5

International transfer.

Mezinárodní převod

The Customer acknowledges that in the course of the
disclosures described in Condition 5 (Authorised
disclosures), Disclosing Party Personal Data may be
disclosed to recipients located in countries which do not
offer a level of protection for those data as high as the
level of protection in the country in which the Bank is
established or the Customer is located.

Klient bere na vědomí, že během sdělování popsaných v
článku 5 (Povolené sdělování Důvěrných informací),
mohou být Osobní údaje Sdělující strany sděleny
příjemcům nacházejícím se v zemích, které neposkytují
tak vysoký stupeň ochrany těchto údajů jako v zemi,
v níž je Banka založena nebo v níž se Klient nachází.

7.6

Legal basis for Processing.

7.6

Právní základ pro Zpracování

7.6.1

Except as noted in Condition 7.6.2:

7.6.1

S výjimkami uvedenými v článku 7.6.2:

(A)
When the Customer is the Data Subject:
to the extent that the Customer is the Data Subject of
Customer Personal Data Processed by the Bank, then the
Customer consents to the Bank’s Processing of all of such
Customer Personal Data as described in Conditions 3 to
7.
(B)
When the Customer is not the Data
Subject: to the extent that the Bank Processes
Customer Personal Data about other Data Subjects (for
example, the Customer’s personnel or Related Parties),
the Customer warrants that to the extent required by
applicable law or regulation, it has provided notice to and
obtained consent from such Data Subjects in relation to
the Bank’s Processing of their Personal Data as described
in those Conditions (and will provide such notice or obtain
such consent in advance of providing similar information
in future). The Customer further warrants that any such

(A)
Pokud Klient je Subjektem údajů: v rozsahu,
v jakém je Klient Subjektem údajů Osobních údajů
Klienta Zpracovávaných Bankou, Klient souhlasí se
Zpracováváním veškerých takových Osobních údajů
Klienta, jak je popsáno v článcích 3 až 7.
(B)
Pokud Klient není Subjektem údajů:
v rozsahu, v jakém Banka Zpracovává Osobní údaje
Klienta o jiných Subjektech údajů (např. Klientových
zaměstnancích nebo Spřízněných stranách), Klient
zaručuje, že v rozsahu požadovaném příslušnými
právními předpisy nebo nařízeními učinil oznámení
takovým Subjektům údajů a získal od nich souhlas
v souvislosti se Zpracováváním jejich Osobních údajů
Bankou, jak je popsáno v těchto Podmínkách (a učiní
taková oznámení a získá takový souhlas v předstihu
před poskytováním podobných informací v budoucnu).
Klient dále zaručuje, že jakýkoli takový souhlas byl
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consent has been granted by these Data Subjects for the
period reasonably required for the realization of the
relevant Permitted Purposes.

udělen těmito Subjekty údajů na dobu přiměřeně
požadovanou pro realizaci příslušných Povolených
účelů.

7.6.2 To the extent that the Processing of Personal
Data is subject to the GDPR or any Equivalent Law then
the provisions of this Condition 7.6.2 shall apply:

7.6.2
V rozsahu, v jakém Zpracování Osobních údajů
podléhá GDPR nebo jakémukoli Ekvivalentnímu
právnímu předpisu, uplatní se ustanovení tohoto článku
7.6.2:

(A) When the Customer is the Data Subject: when
the Customer is the Data Subject of Customer Personal
Data Processed by the Bank, then the Customer hereby
acknowledges that the Bank will Process Customer
Personal Data as set forth in the relevant TTS Privacy
Statement accessible at
https://www.citibank.com/tts/sa/tts-privacy-statements/ (or
such other URL or statement as the Bank may notify to
the Customer from time to time) and the Bank may seek
consent prior to conducting certain Processing activities
from the Customer from time to time as its legal basis
for Processing Customer Personal Data under the
GDPR or any Equivalent Law; and
(B) When the Customer is not the Data Subject:
when the Bank Processes Customer Personal Data
about other Data Subjects (for example, the Customer’s
personnel or Related Parties), the Customer warrants
that it shall provide notice to, and shall seek consent
from (and promptly upon the Bank’s request shall
provide evidence to the Bank of having provided such
notices and/or obtained such consents), such Data
Subjects in relation to the Bank’s Processing of their
Personal Data in accordance with any instructions of
the Bank from time to time (which may include the form
and the manner in which a notice is to be provided, or
any consent is to be obtained). In connection with the
foregoing, the Customer warrants that it will provide
Data Subjects with a copy of the relevant TTS Privacy
Statement accessible at
https://www.citibank.com/tts/sa/tts-privacy-statements/ (or
such other URL or statement as the Bank may notify to
the Customer from time to time).
7.7

Employee reliability and training.

The Bank will take reasonable steps to ensure the
reliability of its employees who will have access to
Customer Personal Data and will ensure that those of its
employees who are involved in the Processing of
Customer Personal Data have undergone appropriate
training in the care, protection and handling of Personal
Data.

(A) Pokud Klient je Subjektem údajů: pokud je Klient
Subjektem
údajů
Osobních
údajů
Klienta
Zpracovávaných Bankou, Klient bere na vědomí, že
Banka bude Zpracovávat Osobní údaje Klienta tak, jak
je uvedeno v příslušném Prohlášení divize TTS o
ochraně
soukromí
přístupném
na
https://www.citibank.com/tts/sa/tts-privacy-statements/
(nebo na takové jiné URL adrese nebo v takovém jiném
prohlášení, které Banka může Klientovi čas od času
oznámit) a že Banka může před vykonáním určitých
aktivit Zpracování požadovat od Klienta čas od času
souhlas jako její právní základ pro Zpracování Osobních
údajů
Klienta
podle
GDPR
nebo
jakéhokoli
Ekvivalentního právního předpisu; a
(B) Pokud Klient není Subjektem údajů: pokud Banka
Zpracovává Osobní údaje Klienta o jiných Subjektech
údajů
(např.
Klientových
zaměstnancích
nebo
Spřízněných stranách), Klient zaručuje, že učiní
oznámení takovým Subjektům údajů a získá od nich
souhlas v souvislosti se Zpracováváním jejich Osobních
údajů Bankou (a neprodleně na žádost Banky jí poskytne
doklad o tom, že takové oznámení učinil a/nebo takový
souhlas obdržel), a to v souladu s instrukcemi, které
Banka může čas od času činit (a které mohou zahrnovat
formu a způsob, jakým má být oznámení učiněno nebo
jakýkoli souhlas obdržen). V souvislosti s předešlým
Klient zaručuje, že Subjektům údajů poskytne kopii
příslušného Prohlášení divize TTS o ochraně soukromí
přístupného na
https://www.citibank.com/tts/sa/tts-privacy-statements/
(nebo na takové jiné URL adrese nebo takové jiné
prohlášení, které Banka může Klientovi čas od času
oznámit).
7.7

Spolehlivost zaměstnanců a školení

Banka podnikne přiměřené kroky k zajištění spolehlivosti
jejích zaměstnanců, kteří budou mít přístup k Osobním
údajům Klienta, a zajistí, že ti zaměstnanci, kteří jsou
zapojeni do Zpracování Osobních údajů Klienta,
podstoupili příslušné školení v oblasti péče, ochrany a
zacházení s Osobními údaji.
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7.8

Audit.

7.8

Audit

The Bank shall provide the Customer with such
information as is reasonably requested by the Customer
to enable the Customer to satisfy itself of the Bank’s
compliance with its obligations under Condition 7.3
(Security). Nothing in this Condition 7.8 shall have the
effect of requiring the Bank to provide information that
may cause it to breach its confidentiality obligations to
third parties.

Banka je povinna Klientovi poskytnout takové informace,
které Klient rozumně vyžaduje, aby se přesvědčil, že
Banka postupuje v souladu se svými povinnostmi podle
článku 7.3 (Bezpečnost). Nic v tomto článku 7.8
nezakládá povinnost Banky poskytnout informace, jejichž
poskytnutí by mohlo způsobit porušení povinnosti
zachovat mlčenlivost ve vztahu ke třetím stranám.

8.

8.

Security Incidents.

Bezpečnostní incidenty

If the Bank becomes aware of a Security Incident, the
Bank will investigate and remediate the effects of the
Security Incident in accordance with its internal policies
and procedures and the requirements of applicable law
and regulation. The Bank will notify the Customer of any
Security Incident as soon as reasonably practicable after
the Bank becomes aware of a Security Incident, unless
the Bank is subject to a legal or regulatory constraint, or if
it would compromise the Bank’s investigation. The parties
agree that in relation to a Security Incident, each party will
be responsible for making any notifications to regulators
and individuals that are required under applicable Data
Protection Law. Each party will provide reasonable
information and assistance to the other party to the extent
necessary to help the other party to meet its obligations to
Data Subjects and regulators. Neither the Bank nor the
Customer will issue press or media statements or
comments in connection with the Security Incident that
name the other party unless it has obtained the other
party’s prior written consent.

Pokud se Banka dozví o Bezpečnostním incidentu,
vyšetří a napraví následky takového Bezpečnostního
incidentu v souladu se svými vnitřními pravidly a postupy
a požadavky příslušných právních předpisů a nařízení.
Banka informuje Klienta o jakémkoli Bezpečnostním
incidentu, jakmile to bude rozumně možné poté, co se o
Bezpečnostním incidentu dozví, ledaže Banka v tomto
ohledu podléhá právnímu nebo regulačnímu omezení
nebo by to ohrozilo vyšetřování Bezpečnostního
incidentu.
Strany
souhlasí,
že
ve
vztahu
k Bezpečnostnímu incidentu bude každá strana
odpovědná za učinění jakýchkoli oznámení regulačním
orgánům a fyzickým osobám, která jsou vyžadována
příslušným Právním předpisem o ochraně údajů. Každá
strana poskytne druhé straně přiměřené informace a
součinnost, aby v nezbytné míře pomohla druhé straně
splnit povinnosti vůči Subjektům údajů a regulačním
orgánům. V souvislosti s Bezpečnostním incidentem
Banka ani Klient nevydají tisková nebo mediální
prohlášení či komentáře, které by uváděly jméno druhé
strany, ledaže by předtím obdrželi písemný souhlas
druhé strany.

9.

9.

Definitions.

Definice

Capitalised terms used in these Conditions shall have the
meanings given to them in the Master Account and
Service Terms or as set out below:

Pojmy psané s velkým počátečním písmenem v těchto
Podmínkách
mají
význam
uvedený
v Hlavních
podmínkách pro účty a služby nebo mají následující
význam:

“Affiliate” means either a Bank Affiliate or a Customer
Affiliate, as the context may require;

„Spřízněná osoba“ znamená, dle kontextu, Spřízněnou
osobu Banky nebo Spřízněnou osobu Klienta;

“Anonymized and/or Aggregated Data” means
information relating to the Disclosing Party received or
generated by the Receiving Party in connection with the
provision or receipt of the Account and Services and in
respect of which all direct personal identifiers have been
removed, and/or which has been aggregated with other
data, in both cases such that the data cannot reasonably
identify the Disclosing Party, its Affiliates or a natural
person;

„Anonymizované a/nebo Souhrnné údaje“ znamená
informace týkající se Sdělující strany získané nebo
vytvořené
Přijímající
stranou
v souvislosti
s poskytováním nebo přijetím Účtu a Služeb a ve vztahu
k nimž byly všechny přímé osobní identifikátory
odstraněny a/nebo které byly sloučeny s jinými údaji, a to
v obou případech tak, že tyto údaje nemohou rozumně
identifikovat Sdělující stranu, její Spřízněné osoby nebo
fyzickou osobu;
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“Bank Affiliate” means any entity, present or future, that
directly or indirectly Controls, is Controlled by or is under
common Control with the Bank, and any branch or
representative offices thereof, including Citibank, N.A. and
Citigroup Technologies, Inc.;

„Spřízněná osoba Banky“ znamená jakýkoli subjekt,
současný či budoucí, který přímo či nepřímo Kontroluje
Banku, je Kontrolován Bankou nebo spadá pod
společnou Kontrolu spolu s Bankou, a jakoukoli jeho
pobočkou nebo zastoupení, a to včetně Citibank, N.A. a
Citigroup Technologies, Inc.;

“Bank Personal Data” means Personal Data relating to a
Data Subject received by the Customer from the Bank,
Bank Affiliates and/or their respective Representatives in
the course of receiving Accounts and Services from the
Bank. Bank Personal Data may include names and
contact details, to the extent that these amount to
Personal Data under applicable Data Protection Law;

„Osobní údaje Banky“ znamená Osobní údaje týkající
se Subjektu údajů obdržené Klientem od Banky,
Spřízněných osob Banky a/nebo jejich příslušných
Zástupců během vedení Účtů a poskytování Služeb
Bankou. Osobní údaje Banky mohou zahrnovat jména a
kontaktní údaje v rozsahu, ve kterém odpovídají
Osobním údajům podle příslušných Právních předpisů o
ochraně údajů;

“Bank Recipients” means the Bank, Bank Affiliates and
their respective Representatives;

„Bankovní příjemci“ znamená Banku, Spřízněné osoby
Banky a jejich příslušné Zástupce;

“Conditions” means these Confidentiality and Data
Privacy Conditions;

„Podmínky“ znamená tyto Podmínky mlčenlivosti a
důvěrnosti údajů;

“Confidential Information” means:

„Důvěrné informace“ znamená:

(A) where the Disclosing Party is the Customer or a
Customer Affiliate, or any of their respective
Representatives: information relating to the Customer or
Customer Affiliates or their respective Representatives
or Related Parties received by Bank Recipients in the
course of providing Accounts and Services to the
Customer, including all Customer Personal Data,
Customer’s
bank
account
details,
transactional
information, and any other information which is either
designated by the Customer as confidential at the time of
disclosure or that a reasonable person would consider to
be of a confidential or proprietary nature; or

(A) tam, kde je Sdělující stranou Klient nebo Spřízněná
osoba Klienta nebo některý z jejich příslušných
Zástupců: informace týkající se Klienta nebo
Spřízněných osob Klienta nebo jejich příslušných
Zástupců nebo Spřízněných stran obdržené Bankovními
příjemci během poskytování Účtů a Služeb Klientovi,
včetně veškerých Osobních údajů Klienta, detailů o
Klientově bankovním účtu, transakčních informací a
jakýchkoli jiných informací, které jsou buď v době sdělení
označeny Klientem jako důvěrné nebo které by rozumná
osoba považovala za důvěrné nebo soukromé povahy;
nebo

(B) where the Disclosing Party is the Bank or a Bank
Affiliate, or any of their respective Representatives:
information relating to the Bank or Bank Affiliates or their
respective Representatives received or accessed by the
Customer, Customer Affiliates and their respective
Representatives in connection with the receipt of
Accounts and Services from the Bank, including Bank
Personal Data, information relating to the Bank’s products
and services and the terms and conditions on which they
are provided, technology (including software, the form and
format of reports and online computer screens), pricing
information, internal policies, operational procedures and
any other information which is either designated by the
Bank as confidential at the time of disclosure or that a
reasonable person would consider to be of a confidential
or proprietary nature;

(B) tam, kde je Sdělující stranou Banka nebo Spřízněná
osoba Banky nebo některý z jejich příslušných Zástupců:
informace týkající se Banky nebo Spřízněných osob
Banky nebo jejich příslušných Zástupců obdržených či
získaných Klientem, Spřízněnými osobami Klienta a
jejich příslušnými Zástupci v souvislosti s poskytováním
Účtů a Služeb od Banky, včetně Osobních údajů Banky,
informací týkajících se produktů a služeb Banky a
podmínek, za nichž jsou poskytovány, technologií
(včetně software, druhu a formátu zpráv a online výstupů
počítačových monitorů), cenových informací, vnitřních
pravidel, provozních postupů a jakýchkoli jiných
informací, které jsou buď v době sdělení označeny
Bankou jako důvěrné nebo které by rozumná osoba
považovala za důvěrné nebo soukromé povahy;

Treasury and Trade Solutions
“Control” means that an entity possesses directly or
indirectly the power to direct or cause the direction of the
management and policies of the other entity, whether
through the ownership of voting shares, by contract or
otherwise;

„Kontrola“ znamená, že subjekt přímo či nepřímo
disponuje oprávněním řídit nebo určovat směřování
řízení a vnitřních předpisů jiného subjektu, ať již
prostřednictvím vlastnictví akcií s hlasovacím právem,
smluvně či jinak;

“Customer Affiliate” means any entity, present or future,
that directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is
under common Control with the Customer, and any
branch thereof;

„Spřízněná osoba Klienta“ znamená jakýkoli subjekt,
současný či budoucí, který přímo či nepřímo Kontroluje
Klienta, je Kontrolován Klientem nebo spadá pod
společnou Kontrolu spolu s Klientem, a jakoukoli jeho
pobočku;

“Customer Personal Data” means Personal Data relating
to a Data Subject received by or on behalf of the Bank
from the Customer, Customer Affiliates and their
respective Representatives and Related Parties in the
course of providing Accounts and Services to the
Customer. Customer Personal Data may include names,
contact details, identification and verification information,
nationality
and
residency
information,
taxpayer
identification numbers, voiceprints, bank account and
transactional information (where legally permissible), to
the extent that these amount to Personal Data under
applicable Data Protection Law;

„Osobní údaje Klienta“ znamená Osobní údaje týkající
se Subjektu údajů obdržených Bankou nebo v
zastoupení Banky od Klienta, Spřízněných osob Klienta
a jejich příslušných Zástupců a Spřízněných stran během
poskytování Účtů a Služeb Klientovi. Osobní údaje
Klienta mohou zahrnovat jména, kontaktní údaje,
identifikační a ověřovací údaje, informace o národnosti a
trvalém pobytu, identifikační čísla plátce daně, hlasové
stopy, údaje o bankovním účtu a transakcích (kde to
umožňují právní předpisy), a to v rozsahu, v němž tyto
údaje představují osobní údaje podle příslušného
Právního předpisu o ochraně údajů;

"Data Protection Law" means any and all applicable laws
and/or regulations relating to privacy and/or data
protection in relation to the Processing of Customer
Personal Data or Bank Personal Data, including any
amendments or supplements to or replacements of such
laws and/or regulations and including without limitation
and as applicable: (i) the EU Directive on Data Protection
(95/46/EC) and the EU Directive on Privacy and
Electronic Communications (2002/58/EC); (ii) any national
laws implementing such directives; (iii) the GDPR; and (iv)
any Equivalent Law;

„Právní předpis o ochraně údajů“ znamená veškeré
právní předpisy a/nebo nařízení týkající se soukromí
a/nebo ochrany údajů ve vztahu ke Zpracování Osobních
údajů Klienta nebo Osobních údajů Banky, včetně
jakýchkoli změn, doplnění a náhrad takových právních
předpisů a/nebo nařízení a včetně (bez omezení)
následujících předpisů, pokud to přichází v úvahu: (i)
Směrnice EU o ochraně osobních údajů (95/46/ES) a
Směrnice EU o soukromí a elektronických komunikacích
(2002/58/ES); (ii) veškerých vnitrostátních právních
předpisů implementujících tyto směrnice; (iii) GDPR; a
(iv) veškerých Ekvivalentních právních předpisů;

“Data Subject” means a natural person who is identified,
or who can be identified directly or indirectly, in particular
by reference to an identifier such as a name, an
identification number, location data, an online identifier or
to one or more factors specific to his or her physical,
physiological, genetic, mental, economic, cultural or social
identity, or, if different, the meaning given to this term or
nearest equivalent term under applicable Data Protection
Law. For the purpose of these Conditions, Data Subjects
may be the Customer, Customer Affiliates, the Bank, their
personnel, Related Parties, customers, suppliers,
payment remitters, payment beneficiaries or other
persons;

„Subjekt údajů“ znamená fyzickou osobu, která je
identifikována nebo může být identifikována přímo či
nepřímo, zejména odkazem na určitý identifikátor,
například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový
identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické,
ekonomické, kulturní nebo společenské identity této
fyzické osoby, nebo, pokud se liší, má tento pojem
význam daný tomuto pojmu nebo nejbližšímu
odpovídajícímu pojmu podle příslušných Právních
předpisů o ochraně údajů. Pro účely těchto Podmínek
mohou být Subjekty údajů Klient, Spřízněné osoby
Klienta, Banka, jejich zaměstnanci, Spřízněné strany,
klienti, dodavatelé, osoby provádějící platby, osoby
přijímající platby nebo jiné osoby;
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“Disclosing Party” means a party that discloses
Confidential Information to the other party;

„Sdělující strana“ znamená stranu,
Důvěrné informace druhé straně;

která

sděluje

“Disclosing Party Personal Data” means Customer
Personal Data or Bank Personal Data, as the context
permits;

„Osobní údaje Sdělující strany“ znamená, v závislosti
na kontextu, Osobní údaje Klienta nebo Osobní údaje
Banky;

“Equivalent Law” means the laws and/or regulations of
any country outside the EEA that are intended to provide
equivalent protections for Personal Data (or the nearest
equivalent term under applicable data protection law
and/or regulation) of Data Subjects as the GDPR,
including without limitation, the data protection laws of
Jersey, Macau, Morocco, Switzerland and the United
Kingdom;

„Ekvivalentní právní předpisy“ znamená právní
předpisy a/nebo nařízení jakéhokoli státu mimo EHS,
jejichž cílem je poskytnout ochrany Osobních údajů
(nebo
nejbližšího
ekvivalentního
pojmu
podle
příslušného právního předpisu a/nebo nařízení o
ochraně osobních údajů) Subjektů údajů a které jsou
ekvivalentní k ochranám poskytovaným podle GDPR,
včetně (bez omezení) právních předpisů států Jersey,
Macau, Maroko, Švýcarsko a Velké Británie, které se
týkají ochrany osobních údajů;

“GDPR” means the General Data Protection Regulation
(EU) 2016/679 and any laws and/or regulations
implementing or made pursuant to such regulation;

„GDPR“ znamená Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (EU) 2016/679 a veškeré právní předpisy a/nebo
nařízení, které implementují nebo jsou vydány podle
tohoto nařízení;

“Payment Infrastructure Provider” means a third party
which forms part of a payment system infrastructure,
including without limitation communications, clearing or
payment systems, intermediary banks and correspondent
banks;

„Poskytovatel platební infrastruktury“ znamená třetí
osobu, která tvoří součást infrastruktury platebního styku,
včetně komunikačních, zúčtovacích nebo platebních
systémů, zprostředkujících a korespondenčních bank;

“Permitted Purposes” in relation to the Bank’s use of the
Customer’s Confidential Information means the following
purposes: (A) to provide Accounts and Services to the
Customer in accordance with the Terms; (B) to undertake
activities related to the provision of Accounts and
Services, such as, by way of non-exhaustive example: 1)
to fulfil foreign and domestic legal, regulatory and
compliance requirements (including US anti-money
laundering obligations applicable to the Bank’s parent
companies) and comply with any applicable treaty or
agreement with or between foreign and domestic
governments applicable to any of the Bank, Bank Affiliates
and their agents or Payment Infrastructure Providers; 2)
to verify the identity of Customer representatives who
contact the Bank or may be contacted by the Bank; 3) for
risk assessment, information security management,
statistical, trend analysis and planning purposes; 4) to
monitor and record calls and electronic communications
with the Customer for quality, training, investigation and
fraud prevention purposes; 5) for crime detection,
prevention, investigation and prosecution; 6) to enforce or
defend the Bank’s or Bank Affiliates’ rights; and 7) to
manage the Bank’s relationship with the Customer, which
may include providing information to Customer and
Customer Affiliates about the Bank’s and Bank Affiliates’
products and services; (C) the purposes set out in
Condition 5 (Authorised disclosures); (D) any additional

„Povolené účely“ znamená, ve vztahu k použití
Důvěrných informací Klienta Bankou, následující účely:
(A) vedení Účtů a poskytování Služeb Klientovi v souladu
s Podmínkami; (B) provádění činností souvisejících
s vedením Účtů a poskytováním Služeb jako je
například: 1) plnění zahraničních a domácích právních,
regulačních a compliance požadavků (včetně povinností,
které vyplývají ze zákonů Spojených států amerických
upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a které se vztahují na mateřské společnosti
Banky) a dodržení jakýchkoli příslušných smluv či dohod
s nebo mezi zahraničními či domácími vládami
vztahujícími se na Banku, Spřízněné osoby Banky a
jejich
zástupce
nebo
Poskytovatele
platební
infrastruktury; 2) ověřování identity zástupců Klienta,
kteří kontaktují Banku nebo mohou být kontaktováni
Bankou; 3) posuzování rizik, řízení bezpečnosti
informací, statistické, vývojové analýzy a plánování; 4)
sledování a nahrávání hovorů a elektronické komunikace
s Klientem za účelem kvality, školení, vyšetřování a
prevence podvodů; 5) odhalování, prevence, vyšetřování
a stíhání trestné činnosti; 6) uplatňování či hájení práv
Banky nebo Spřízněných osob Banky; a 7) řízení vztahů
Banky s Klientem, což může zahrnovat poskytování
informací Klientovi a Spřízněným osobám Klienta o
produktech a službách Banky a Spřízněných osob
Banky; (C) účely stanovené v článku 5 (Povolené
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purposes expressly authorised by the Customer; and (E)
any additional purposes as may be notified to the
Customer or Data Subjects in any notice provided by, or
upon the instruction of, the Bank pursuant to Condition
7.6.2;

sdělování Důvěrných informací); (D) veškeré dodatečné
účely výslovně schválené Klientem; a (E) veškeré
dodatečné účely oznámené Klientovi nebo Subjektům
údajů v jakémkoli oznámení učiněném Bankou nebo dle
její instrukce podle článku 7.6.2;

“Permitted Purposes” in relation to the Customer’s use
of the Bank’s Confidential Information means the following
purposes: to enjoy the benefit of, enforce or defend its
rights and perform its obligations in connection with the
receipt of Accounts and Services from the Bank in
accordance with the Terms, and to manage the
Customer’s relationship with the Bank;

„Povolené účely“ znamená, ve vztahu k použití
Důvěrných informací Banky Klientem, následující účely:
užívání výhod, uplatňování nebo hájení svých práv a
plnění svých povinností v souvislosti s užíváním Účtů a
Služeb poskytovaných Bankou v souladu s Podmínkami,
a řízení vztahu Klienta s Bankou;

“Personal Data” means any information that can be used,
directly or indirectly, alone or in combination with other
information, to identify a Data Subject, or, if different, the
meaning given to this term or nearest equivalent term
under applicable Data Protection Law;

„Osobní údaje“ znamená veškeré informace, které
mohou být použity, přímo či nepřímo, samostatně nebo
v kombinaci s jinými informacemi, k identifikaci Subjektu
údajů, nebo, pokud se liší, má tento pojem význam daný
tomuto pojmu nebo nejbližšímu odpovídajícímu pojmu
podle příslušných Právních předpisů o ochraně údajů;

“Processing” means any operation or set of operations
which is performed on Personal Data or on sets of
Personal Data, whether or not by automated means, such
as collection, recording, organization, structuring, storage,
adaptation or alteration, retrieval, consultation, use,
disclosure by transmission, dissemination or otherwise
making available, alignment or combination, restriction,
erasure or destruction, or, if different, the meaning given
to this term or nearest equivalent term under applicable
Data Protection Law;

„Zpracování“ znamená jakoukoli operaci nebo soubor
operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů,
který
je
prováděn
pomocí
či
bez
pomoci
automatizovaných postupů, jako je shromáždění,
zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení,
přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí,
použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz
nebo zničení nebo, pokud se liší, má tento pojem
význam daný tomuto pojmu nebo nejbližšímu
odpovídajícímu pojmu podle příslušných Právních
předpisů o ochraně údajů;

“Receiving Party” means a party that
Confidential Information from the other party;

receives

„Přijímající strana“ znamená stranu, která přijímá
Důvěrné informace od druhé strany;

“Related Party” means any natural person or entity, or
branch thereof, that: (i) owns, directly or indirectly, stock
of the Customer, if the Customer is a corporation, (ii)
owns, directly or indirectly, profits, interests or capital
interests in the Customer, if the Customer is a
partnership, (iii) is treated as the owner of the Customer, if
the Customer is a “grantor trust” under sections 671
through 679 of the United States Internal Revenue Code
or is of equivalent status under any similar law of any
jurisdiction, domestic or foreign, (iv) holds, directly or
indirectly, beneficial interests in the Customer, if the
Customer is a trust; or (v) exercises control over the
Customer directly or indirectly through ownership or any
arrangement or other means, if the Customer is an entity,
including (a) a settlor, protector or beneficiary of a trust,
(b) a person who ultimately has a controlling interest in
the Customer, (c) a person who exercises control over the
Customer through other means, or (d) the senior

„Spřízněná strana“ znamená jakoukoli fyzickou osobu či
subjekt nebo jejich pobočku, která: (i) vlastní, přímo či
nepřímo, akcie Klienta, pokud je Klient korporací, (ii)
vlastní, přímo či nepřímo, zisky, podíly či kapitálové
podíly v Klientovi nebo Klienta, pokud je Klient
společností typu partnership, (iii) je považována za
vlastníka Klienta, pokud je Klient subjektem typu „grantor
trust“ podle § 671-679 zákona o daních z příjmů
Spojených států amerických (United States Internal
Revenue Code) nebo je obdobného statusu podle
jakéhokoli jiného podobného právního předpisu jakékoli
jurisdikce, domácí či zahraniční, (iv) drží, přímo či
nepřímo, majetkový podíl (beneficial interest) Klienta,
pokud je Klient fond (trust); nebo (v) vykonává kontrolu
nad Klientem přímo či nepřímo prostřednictvím vlastnictví
nebo jakékoli dohody nebo jinými prostředky, pokud je
Klient právnickou osobou, včetně (a) vkladatele,
protektora nebo obmyšleného z titulu fondu, (b) osoby,
která má v konečném důsledku rozhodující podíl
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managing official of the Customer;

na Klientovi, (c) osoby, která nad Klientem vykonává
kontrolu prostřednictvím jiných prostředků, nebo (d)
představitele vrchního vedení Klienta;

“Representatives” means a party’s officers, directors,
employees, agents, representatives, professional advisers
and Third Party Service Providers;

„Zástupci“ znamená funkcionáře strany, její ředitele,
zaměstnance, zmocněnce, zástupce, profesionální
poradce a Třetí poskytovatele služeb;

“Security Incident” means an incident whereby the
confidentiality of Disclosing Party Personal Data within
Receiving Party’s custody or control has been materially
compromised so as to pose a reasonable likelihood of
harm to the Data Subjects involved; and

„Bezpečnostní incident“ znamená událost, kdy byla
podstatně ohrožena důvěrnost Osobních údajů Sdělující
strany, které jsou v držení Přijímající strany nebo které
Přijímající strany kontroluje, tak, že představuje
důvodnou pravděpodobnost vzniku škody u dotčených
Subjektů údajů; a

“Third Party Service Provider” means a third party
reasonably selected by the Receiving Party or its Affiliate
to provide services to or for the benefit of the Receiving
Party, and who is not a Payment Infrastructure Provider.
Examples of Third Party Service Providers include
technology service providers, business process
outsourcing service providers and call centre service
providers.

„Třetí poskytovatel služby“ znamená třetí osobu
důvodně vybranou Přijímající stranou nebo její
Spřízněnou osobou za účelem poskytování služeb
Přijímající straně nebo k jejímu prospěchu, která není
Poskytovatelem platební infrastruktury. Příklady Třetích
poskytovatelů
služeb
zahrnují
poskytovatele
technologických služeb, poskytovatele outsourcingu
obchodních procesů a poskytovatele služeb call centra.
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