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Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

1. Svou registrací pro testování na Buga.cz udělujete souhlas společnostem: 

 

 Testuj.to s.r.o., se sídlem Šaldova 425/12, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 076 52 

780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 

C, vložka 304826, provozovateli systému, který vám umožňuje testování (dále 

jen „Testuj.to“) 

o kontaktní email: eva.vaskova@zenysro.cz 

 

 Společnost BUGA - Originální Česká Móda – Ing. Ondřej Šindler, se sídlem 

Horka 142, 538 51 Chrast, IČO 749 633 50, DIČ 8407083135, zapsanou na ŽÚ 

Chrudim, provozovateli webové stránky Buga.cz (dále jen „Buga.cz“) 

o kontaktní email: sindler@archee.cz 

 

(dále jen „Správci“),  

aby 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 jen „Nařízení“) zpracovávali jako samostatní správci tyto osobní údaje:  

 

 Údaje nezbytné pro registraci: 

- jméno a příjmení, 

- e-mailová adresa, 

- datum narození, 

- pohlaví, 

- šifrovaný otisk hesla. 

 

 Údaje nezbytné pro přihlášení k testování: 

- doručovací adresa, 

- telefonní číslo. 

 

 Nepovinné údaje: 

- profilová fotografie, 

- rodinný stav, 

- typ a velikost bydliště, 

- výše příjmů a postavení v zaměstnání, 

- vzdělání a obor vzdělání, 

- informace o osobních zájmech, 

- datum narození a pohlaví dětí, 

- navštěvované zařízení dítěte, 

- informace o podnikání, 

- obsah recenze. 
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V případě registrace prostřednictvím sociální sítě Facebook mohou správci zpracovávat 

další osobní údaje tam uvedené. 

 

2. Buga.cz zpracovává jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, pohlaví, 

šifrovaný otisk hesla a obsah recenze za účelem vytvoření a administrace uživatelského 

účtu na Buga.cz a zajištění jakékoliv agendy spojené s testováním, jako je např. zaslání 

produktů nebo komunikace s uživatelem. Jelikož Testuj.to poskytuje pro takové 

testování infrastrukturu, zpracovává tyto údaje za stejným účelem také – jako 

zpracovatel pro Buga.cz. 

Podobizna zachycená na profilové fotografii bude Správci zpracovávána za účelem 

úpravy vzhledu uživatelského profilu dle vašich preferencí. 

Rodinný stav, typ a velikost bydliště, výše příjmů a postavení v zaměstnání, vzdělání a 

obor vzdělání, informace o osobních zájmech, datum narození a pohlaví dětí, 

navštěvované zařízení dítěte a informace o podnikání budou zpracovány Testuj.to jako 

správcem za účelem vyhledávání v databázi na základě klíčových vlastností a 

následného výběru uživatelů vhodných pro účast v testování pro Buga.cz. Toto 

vyhledávání lze považovat za tzv. profilování ve smyslu článku 4 odst. 4 Nařízení. Svou 

registrací a udělením tohoto souhlasu tak souhlasíte s tímto profilováním svých 

osobních údajů pro uvedené účely. 

 

3. Osobní údaje budou Správci zpracovávat po dobu aktivního využívání vašeho 

uživatelského účtu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení. 

 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas, a to včetně zpracování 

osobních údajů zvláštní kategorie (např. týkající se zdraví), které jste sami dobrovolně 

uvedli. Tento souhlas je dobrovolný.  

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správci, osobní údaje však pro Správce 

mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:  

- Capsa.cz, s.r.o. (dodavatel software) 

- CE Online systems s.r.o. (webhosting) 

- poskytovatel softwaru Google Analytics, společnost Google Czech Republic, s.r.o., 

se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977 

 

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v 

současné době Správci nevyužívají. 

 

6. Při jednotlivém testování, které objednávají klienti u Správců, budou těmto klientům 

předány vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, doručovací adresa a telefonní 

číslo za účelem doručení výrobku nebo služby, které jsou předmětem testování. Těmito 

klienty jsou ti, jejichž výrobky či služby budete mít možnost testovat. Klienti se stávají 

samostatnými správci osobních údajů. Jakékoliv nakládání s osobními údaji je už tedy 

v rukou (a odpovědností) klientů samých. 
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7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: 

- vzít souhlas kdykoliv zpět, 

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 

popřípadě požadovat omezení zpracování, 

- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz daný Správce provede, 

pokud tento výmaz nebude v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými 

zájmy, 

- na přenositelnost a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, 

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní 

ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku 

zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením. 

 

Tato práva můžete uplatnit podle své volby buď vůči Testuj.to, nebo vůči Buga.cz, nebo 

vůči oběma Správcům, a to na kontaktní adresy výše uvedené. 

  


