
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI VYUŽITÍ 

KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE: 
 

Společnost TESTIMA, spol. s r. o., IČ: 40613186, DIČ: CZ40613186, se sídlem Pod Harfou 994/21, 

190 00 Praha 9-Vysočany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

C, vložka 2784 (dále též jen „Společnost“) provádí v souvislosti s využitím některého z kontaktních 

formulářů nacházejících se na internetové stránce Společnosti www.testima.eu (dále též jen „Web“) 

fyzickou osobou následující zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

(dále též jen „Nařízení GDPR“): 

Zpracovávané osobní údaje 

 

a) V případě využití kontaktního formuláře určeného k učinění poptávky zboží z produktového 

katalogu Společnosti nacházejícího se na Webu (dále též jen „Poptávka zboží“) 

 

- jméno a příjmení 

- adresa (ulice včetně čísla popisného, město, PSČ) 

- e-mail 

- telefon 

- společnost 

- IČO 

- DIČ 

- poznámka 

 

Poskytnutí těchto osobních údajů není zákonným a (v okamžiku činění Poptávky zboží 

prostřednictvím k tomu určeného kontaktního formuláře na Webu) ani smluvním požadavkem.  

Údaje označené výše kurzívou se však potřebuje Společnost od poptávající osoby dozvědět, 

aby mohla na předmětnou poptávku reagovat a tuto vyřídit, bez uvedení takových údajů proto 

není možné učinit Poptávku zboží prostřednictvím k tomu určeného kontaktního formuláře. 

Oproti tomu, uvedení údajů neoznačených výše kurzívou není v okamžiku činění Poptávky 

zboží nezbytné a uvedení těchto údajů do příslušného kontaktního formuláře tedy závisí 

výlučně na vůli poptávající osoby.   
  
b) V případě využití jiného kontaktního formuláře na Webu (než kontaktního formuláře 

určeného k učinění Poptávky zboží)  

 

- jméno a příjmení 
- e-mailová adresa 
- text zprávy 

 

Poskytnutí těchto osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem, s ohledem na 

určení, podstatu a funkci kontaktních formulářů na Webu, je však nezbytné pro možnost jeho 

využití.   

 
Správce osobních údajů 

- Společnost 

Zpracovatel osobních údajů 

http://www.testima.eu/


Zpracování osobních údajů provádí předně Společnost. Osobní údaje však může pro Společnost 

zpracovávat i osoba poskytující Společnosti služby spočívající v tvorbě a správě Webu (aktuálně se 

jedná o společnost eBRÁNA s.r.o., IČ: 25984764, se sídlem Staňkova 1322, Zelené Předměstí, 530 02 

Pardubice; dále též jen „Správce Webu“). 

Účel zpracování 

(i) vytvoření nabídky služeb či produktů a jednání o takové nabídce (v případě Poptávky zboží 

či jakékoli jiné poptávky služeb či produktů učiněné prostřednictvím kontaktního formuláře 

na Webu); a/nebo  

(ii) odpověď na dotaz či vyřízení požadavku vzneseného prostřednictvím kontaktního 

formuláře na Webu 

Právní základ zpracování 

(i) nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (viz 

čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR); a/nebo 

(ii) oprávněné zájmy Společnosti (tj. komunikace se zákazníky či partnery, včetně těch 

potenciálních; viz čl. 6. odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR) 

Doba zpracování  

(i) po dobu jednání o uzavření smlouvy, nejdéle však 3 roky od učinění Poptávky zboží či 

jakékoli jiné poptávky, nedojde-li v této době k uzavření příslušné smlouvy; a/nebo 

(ii) po dobu trvání vzájemné komunikace, nejdéle však 3 od vznesení dotazu či požadavku 

Po uplynutí doby zpracování příslušného osobního údaje provede Společnost jeho výmaz, neexistuje-li 

jiný právní základ (důvod) pro jeho další zpracování. 

Příjemci osobních údajů 

S výjimkou svých vlastních zaměstnanců a Správce Webu nezpřístupňuje Společnost osobní údaje 

získané výlučně v souvislosti s využitím některého z kontaktních formulářů na Webu žádné třetí osobě. 

Vezměte prosím na vědomí, že dle Nařízení GDPR máte mimo jiné právo: 

- požadovat přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 Nařízení GDPR; 

- požadovat opravu osobních údajů ve smyslu čl. 16 Nařízení GDPR; 

- požadovat výmaz osobních údajů ve smyslu čl. 17 Nařízení GDPR; 

- požadovat omezení zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 18 Nařízení GDPR; 

- na přenositelnost údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení GDPR; 

- podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů) či se obrátit na soud. 

SOUČASNĚ SI VÁS DOVOLUJEME UPOZORNIT NA PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SMYSLU ČLÁNKU 21 NAŘÍZENÍ GDPR.  

Další informace o zpracování osobních údajů, které Společnost při své činnosti provádí, jsou k dispozici 

na internetové stránce http://www.testima.eu/obsah-stranek/ochrana-osobnich-udaju. 

TESTIMA, spol. s r. o. 

Michal Kubínyi 

jednatel 

 


