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Technická, školící, zkušební, certifikační a inspekční činnost
Technical, training, testing, certification and inspection activity

Zkušební orgán, Certifikační orgán, Inspekční orgán
Testing Body, Certification Body, Inspection Body
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Vážení zákazníci TESYDO, s.r.o.,
dovolujeme si Vás upozornit, že pro větší transparentnost a kontrolu nad informacemi, které o
Vás shromažďujeme, aktualizujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Uvedené zásady také
odpovídají požadavkům kladeným na zpracování osobních údajů nařízením o ochraně osobních
údajů „GDPR“.
Ochrana soukromí je záležitostí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše
soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení. Chtěli
bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší
informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.
Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady
(EU) 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 (v textu rovněž jako „GDPR“).
Identifikace správce:
TESYDO, s.r.o.
Mariánské náměstí 617/1
617 00 Brno
IČ: 269 62 969
DIČ: CZ26962969
e-mail: info@tesydo.cz
www.tesydo.cz
Účelem zpracování osobních údajů: inspekční, zkušební a certifikační činnost na podkladě
uděleného souhlasu subjektu údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
Za tímto účelem zpracováváme tyto údaje:
• identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození (popřípadě rodné číslo),
adresa trvalého pobytu)
• kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon, emailová adresa)

Adresa:
TESYDO, s.r.o.
Mariánské nám. 1
617 00 BRNO

Tel. / fax / záznam: 511 188 902/ 910
Telefon:
511 188 904, 905, 906, 907
e - mail:
info@tesydo.cz
Internet:
www.tesydo.cz

IČ:
26962969
DIČ:
CZ 26962969

Bankovní spojení: ČS, a.s. Brno
č. účtu: 000000 – 2052325359/0800
Registrace u Krajského soudu v Brně
v oddílu C, vložce č. 48253

T E C H N I C K É S Y S T É M O V É D O Z O R Y ● T E C H N I C AL S Y S T E M I N S P E C T I O N S

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii. Správce
poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

Správce uloží osobní údaje na dobu min. 10 let po ukončení platnosti.
Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich
bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného
přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat
jsou také pravidelně kontrolovány.
Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely
certifikace po ukončení certifikačního procesu. Učinit tak můžete podepsaným písemným
oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše.
Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
Máte právo získat od správce potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem
zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte dále právo k nim získat
přístup spolu s následujícími informacemi o:
• účelech zpracování;
• kategoriích dotčených osobních údajů;
• příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
• plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích
použitých ke stanovení této doby;
• existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich
zpracování či práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
• právu podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás
týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Máte právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud
je dán jeden z těchto důvodů:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
• odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní
důvod pro zpracování;
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
• osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.

