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Předpisy na ochranu osobních údajů  
marketingový NEWSLETTER 

 
Informace o ochraně osobních údajů podle článků 13, 14 a 21 obecného nařízení pro ochranu 

osobních údajů EU (GDPR). 

 

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a to platí samozřejmě i s ohledem na osobní údaje 
zákazníků, kteří dostávají náš newsletter (dále jen „osobní údaje“). Zde vás informujeme o tom, jak 
vaše osobní údaje zpracováváme a jaké nároky a práva vám náleží. 
 

1. Odpovědné místo a pověřenec pro ochranu osobních údajů 
Odpovědné místo: 
Tezyo CZ s r.o.  
Hvězdova 1716/2b 
140 00 Praha   
E-mail: marketing@tezyo.cz 
 
Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: 
marketing@tezyo.cz, pr@tezyo.cz  
 
 

2. Kategorie osobních údajů v souvislosti s marketingovým newsletterem: 
• jméno a příjmení 
• žena / muž 
• PSČ 
• e-mailová adresa jako kontaktní údaj pro zasílání newsletteru. 

 
 

3. Účely zpracovávání 
 
A) Účelem zpracovávání je zasílání vámi vyžádaného newsletteru; získané údaje se přitom 

používají pouze k zasílání reklamního newsletteru s informacemi o společnosti Tezyo, 
nabídkami, slevami atd., přizpůsobenými vašemu osobnímu zájmu a chování, na e-mailovou 
adresu, kterou jste nám sdělil/a. 
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B) Kromě toho můžeme vaše osobní údaje používat i k následujícím účelům: 
• opatření pro další rozvoj služeb a produktů; 
• vytváření reportů pro kontrolu úspěšnosti provedených opatření během doby; 
• kontrola a optimalizace postupů pro analýzu potřeb, benchmarking; 
• zveřejnění osobních údajů v rámci postupů due diligence (náležitá opatrnost); 
• obohacení našich údajů (např. využívání/rešerše veřejně přístupných údajů); 
• používání pro vývoj systému/vývoj testovacích systémů; 
• uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů; 
• rozvoj stávajících systémů a procesů; 
• interní a externí průzkumy, ověřování bezpečnosti; 

 
 

4. Právní podklady 
Zasílání newsletteru dle položky 3 a) se provádí na základě vašeho souhlasu dle čl. 6, odst. 1, 
písm. f GDPR. Další postupy zpracovávání osobních údajů v položce 3 b) se provádějí na základě 
zvážení zájmu ve prospěch společnosti Tezyo. Účinnost a atraktivitu našeho newsletteru 
vyhodnocujeme z technického hlediska, abychom vám do budoucna poskytovali doporučení 
pouze na takové produkty, o které máte zájem. Protože se v tomto případě nepoužívají žádné 
citlivé osobní údaje a zpravidla se pouze vytváří vyhodnocení na agregované, nikoli osobní 
rovině, lze zpracovávání osobních údajů na tomto místě považovat za oprávněný zájem. 
 

 
5. Příjemci nebo kategorie příjemců vašich osobních údajů 

Tezyo má k vašim osobním údajům přístup jen do té míry, která je nutná k dosažení účelů 
odpovídajícím internímu rozdělení úkolů. Interně se tedy přístup k vašim osobním údajům omezí 
jen na ta oddělení a zaměstnance, kteří jej potřebují. 
 
Poskytovatelé služeb: Spolupracujeme s poskytovateli služeb, kteří mají jako zpracovatelé 
zakázek přístup k vašim osobním údajům a tyto údaje zpracovávají za účelem, který jsme 
konkrétně stanovili. Tito zpracovatelé zakázek mohou být poskytovatelé marketingových služeb, 
webhostingu, IT podpory nebo analýzy webových stránek. 
 
Další třetí subjekty: Za určitých okolností předáváme vaše osobní údaje úřadům, externím 
poradcům, obchodním partnerům nebo soudům, je-li to nutné. 
 
Mezinárodní přenos dat: Ačkoli mají v současné době všichni příjemci sídlo v EU/EHS, musíte 
počítat s tím, že příjemci mohou mít v budoucnu sídlo v zemi mimo EU/EHS, která neposkytuje 
úroveň ochrany osobních údajů, jež je ve srovnání s evropskou úrovní ochrany osobních údajů 
přiměřená. V budoucnu mohou mít poskytovatelé služeb sídlo zejména v USA. V tomto případě 
vybere společnost Tezyo buď takové poskytovatele služeb, kteří jsou certifikováni v rámci 
programu US-EU Privacy Shield (čl. 45, odst. 1 GDPR), nebo kteří se společností Tezyo sjednají 
standardní smluvní klauzule EU, schválené Komisí EU (čl. 46, odst. 2 (c) nebo (d) GDPR). 
 
Vaše osobní údaje nebudeme předávat nad rámec výše uvedeného třetím stranám, aniž 
bychom vás o této skutečnosti zvlášť neinformovali. Pokud v rámci zpracování zakázky pověříme 
provedením práce poskytovatele služeb, podléhají u něj vaše osobní údaje námi uvedeným 
bezpečnostním standardům, aby byly přiměřeným způsobem chráněny. 
 
 

6. Doba ukládání vašich osobních údajů 
Vaše osobní údaje zpravidla zpracováváme a ukládáme po dobu trvání vašeho souhlasu. 
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7. Zpracovávání vašich osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizací 
Zpracovávání vašich osobních údajů ve třetí zemi nebo mezinárodní organizací se neprovádí. 
Pokud by to bylo záměrem v budoucnu, budete informován/a. 
 
 

8.  Vaše práva na ochranu osobních údajů 
Za určitých předpokladů můžete vůči nám uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů: 
• právo na informace, opravu a vymazání vašich osobních údajů, které jsou u nás ukládány, 

dle čl. 15, 16, 17 GDPR; Vymazání lze provést, pokud tomu nebudou bránit jiná zákonná 
ustanovení (např. zákonné povinnosti pro ukládání informací nebo omezení podle § 35 
GDPR) nebo převážný zájem z naší strany (např. k hájení našich práv a nároků); 

• právo na omezení zpracovávání osobních údajů podle čl. 18 GDPR, 
• právo na odmítnutí podle čl. 21 GDPR, 
• právo na přenositelnost vašich osobních údajů podle čl. 20 GDPR. 
 
Dále máte právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR). 
Doporučujeme vám však, abyste stížnosti nejprve směřovali na našeho pověřence pro ochranu 
osobních údajů – zajistíte tak rychlejší vyřízení své žádosti. 
Žádosti na realizaci vašich práv je třeba adresovat pokud možno písemně na výše uvedenou 
adresu nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 
 

9. Rozsah vašich povinností poskytnout nám své osobní údaje 
Pro poskytování vašich osobních údajů společnosti Tezyo neexistuje právní povinnost. Pokud 
nám však neposkytnete svou e-mailovou adresu a souhlas se zasíláním marketingového 
newsletteru, nebudete dostávat žádné newslettery. Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela 
dobrovolné. Pokud nám neposkytnete své osobní údaje, neutrpíte žádnou právní újmu. 
 
 

10. Automatizované provedení rozhodnutí v ojedinělém případě (včetně profilování) 
Nepoužíváme žádný čistě automatizovaný rozhodovací proces podle článku 22 GDPR. Pokud 
bychom takový proces v budoucnu v ojedinělých případech přesto použili, budeme vás o tom 
zvlášť informovat, bude-li to zákonem předepsáno. 
 

11. Informace o vašem právu na odmítnutí podle čl. 21 GDPR 
Máte právo zpracování svých osobních údajů, prováděné na základě č. 6, odst. 1 f GDPR 
(zpracovávání osobních údajů na základě zvážení zájmů) nebo čl. 6, odst. 1 e GDPR (zpracovávání 
osobních údajů ve veřejném zájmu), odmítnout. Předpokladem však je, aby pro vaše odmítnutí 
existovaly důvody, které vyplývají z vaší zvláštní osobní situace. To platí i o profilování, které se 
opírá o toto ustanovení, ve smyslu čl. 4, č. 4 GDPR. Pokud odmítnete, nebudeme vaše osobní 
údaje nadále zpracovávat, pokud bychom nemohli prokázat nutné právem chráněné důvody pro 
toto zpracovávání, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud zpracovávání vašich 
osobních údajů slouží uplatňování, realizaci nebo hájení právních nároků. Odmítnete-li 
zpracovávání svých osobních údajů za účelem zasílání reklamního newsletteru, vaše osobní 
údaje již za tímto účelem zpracovávat nebudeme. 
 
Odmítnutí je možné kdykoli směřovat na výše uvedenou adresu marketing@tezyo.cz 

  


