
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A 

SPRÁVĚ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU: 
 

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 vytvořením uživatelského účtu 

fyzické osoby na internetové stránce Společnosti www.testima.eu (dále též jen „Web“) 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 
- jméno a příjmení 

- e-mailová adresa 

- uživatelské jméno 

- heslo 

- telefon 

- společnost 

- poznámka 

 

Poskytnutí těchto osobních údajů není ani zákonným ani smluvním požadavkem.  

Poskytnutí údajů označených výše kurzívou je však nezbytné pro možnost zřízení, vedení a správy 

uživatelského účtu na Webu (to vše zejména s ohledem na určení, podstatu a funkci uživatelského účtu).  

Oproti tomu, uvedení údajů neoznačených výše kurzívou není nezbytné a poskytnutí těchto údajů tedy 

závisí výlučně na vůli registrující se osoby.   

 

Správce osobních údajů 

- Společnost 

Zpracovatel osobních údajů 

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 

- zřízení, správa a vedení uživatelského účtu na Webu 

Právní základ zpracování 

Možnost vytvořit si na Webu uživatelský účet je dána zejména za účelem získání přístupu k materiálům 

či podkladům souvisejícím s předmětem plnění poskytovaného Společností registrované osobě či 

materiálům a/nebo podkladům sloužícím jako doplněk k produktům a zboží, které Společnost dodává, 

či službám, které Společnost poskytuje. 

 

Za právní základ zpracování tak Společnost v tomto případě považuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení 

GDPR, tj. nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro 

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.  

Doba zpracování  

http://www.testima.eu/


Osobní údaje zpracovávané Společností v souvislosti s vytvořením uživatelského účtu ze strany jakékoli 

fyzické osoby, zpracovává Společnost do doby zrušení tohoto účtu jeho uživatelem (nezjistí-li 

Společnost dříve jiný důvod pro ukončení takového zpracování). 

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 se zřízením, správou a vedením uživatelského účtu 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 existenci práva vznést námitku proti zpracování 

osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení GDPR. 

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

na internetové stránce www.testima.eu/*. 

Závěrem si Společnost dovoluje upozornit, že přístup k uživatelskému účtu na Webu je 

zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně 

informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání 

jeho uživatelského účtu třetím osobám. 

 

 

TESTIMA, spol. s r. o. 

Michal Kubínyi 

jednatel 

 

http://www.testima.eu/*

