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 Poučení o zpracování osobních údajů pro zákazníky společnosti  
Temify services, s.r.o. (dále jen „Poučení“). 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Společnost Temify services, s.r.o. (dále jen „Temify“) v souvislosti s poskytováním služeb elektronických 
komunikací a služeb s přidanou hodnotou zpracovává osobní údaje účastníků (smluvních uživatelů nebo 
též zákazníků) vždy v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, se zákonem č. 127/2005 Sb., zákon 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a s účinností 
ode dne 25. května 2018 také v souladu s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Nařízení“).  

1.2. Níže jsou uvedeny osobní údajů a další důležité informace, které zákazník v souvislosti s uzavřením 
smlouvy s Temify tímto poskytuje a jichž se toto Poučení týká.  

2. VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1. Osobní údaj znamená jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt 
údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže ho lze přímo či nepřímo identifkovat zejména na 
základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.  

2.2. Identifikační údaj znamená zejména jméno, příjmení, adresu, rodné číslo, identifikační číslo, datum 
narození, obchodní název, sídlo, místo podnikání nebo bankovní spojení firmy apod.  

2.3. Provozní údaj znamená jakýkoliv údaj zpracovávaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických 
komunikací nebo pro její účtování.  

2.4. Lokalizační údaj znamená jakýkoliv údaj zpracovávaný v sítí elektronických komunikací, které určují 
zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.  

2.5. Správce údajů znamená společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, přičemž 
účel a prostředky jsou specifikovány právem Evropské unie a České republiky. Správcem osobních údajů 
pro účely tohoto Poučení je společnost:  
Temify services, s.r.o., IČ 27940489, se sídlem Sokolovská 352/215, Praha 9 Vysočany, 190 00, 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 128053, telefon: 232 232 262, e-mail: 
office@temify.com, webová stránka: www.temify.com  

2.6. Zpracovatel údajů znamená jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura nebo 
jakýkoliv jiný subjekt zpracovávající osobní údaje jménem Správce údajů.  

2.7. Subjekt údajů znamená osobu, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.  
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2.8. Příjemce údajů znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné správy, agenturu nebo jakýkoliv 
jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny. Příjemcem může být i třetí strana. Za příjemce se 
nepovažuje orgán veřejné správy, jenž může osobní údaje o Subjektu údajů získat v rámci zvláštního 
šetření v souladu s právem České republiky.  

3. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

3.1. Společnost Temify zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem v průběhu kontraktačního jednání a při 
uzavření jakékoliv smlouvy, jako například: jméno a příjmení, e-mailová adresa, akademický titul, adresa 
sídla, doručovací adresa, telefonní číslo, datum a místo narození, číslo bankovního účtu a podobně.  

3.2. Při kontraktačních jednáních anebo při uzavření smlouvy se společností Temify nejsou poskytovány žádné 
osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 Nařízení.  

3.3. Osobní údaje, které zákazník společnosti Temify poskytuje, jsou poskytovány za účelem řádného uzavření 
smlouvy, k řádné identifikaci zákazníka, k zajištění řádného plnění poskytování služeb na základě uzavřené 
smlouvy mezi zákazníkem a společností Temify, k zasílání obchodních novinek a nabídek zákazníkům a za 
účelem marketingu.  

3.4. Společnost Temify jakožto poskytovatel služeb elektronických komunikací je povinna získat osobní údaje 
subjektu údajů, pokud se subjekt údajů rozhodne využívat jí nabízených služeb a uzavře za tímto účelem 
se společností Temify smlouvu. Kromě osobních údajů je v tomto případě společnost Temify ze zákona 
povinna zpracovávat také provozní a lokalizační údaje subjektu údajů.  

3.5. Společnost Temify zpracovává osobní údaje výhradně k těmto účelům: 
a) k poskytování služeb elektronických komunikací a služeb s přidanou hodnotou, včetně souvisejících 

provozních činností, 

b) k účetním a daňovým účelům, vyúčtování služeb, zasílání faktur, vymáhání pohledávek a dluhů  
a provádění platebních transakcí, 

c) ke zpracování statistických přehledů plnění zákazníka,  

d) k prodeji produktů nebo služeb třetích stran prostřednictvím sítě společnosti Temify, 

e) k zajišťování a ochraně sítí,  

f) k účelům vyplývajícím z příslušných právních předpisů,  

g) k úkonům s výše uvedeným souvisejícím. 

3.6. Cílem zpracování osobních údajů subjektu údajů je vždy na prvním místě snaha o zajištění řádného plnění 
smlouvy a dále snaha o co největší míru individualizace služeb a produktů tak, aby byly pro zákazníka co 
nejpřijatelnější a měl z nich maximální užitek.   

 

4. ZPŮSOB ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH, PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH             
            ÚDAJŮ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ DALŠÍM OSOBÁM  

4.1. Osobní údaje poskytuje zákazník společnosti Temify zejména prostřednictvím smlouvy, předávacího 
protokolu, osobní, telefonické nebo elektronické komunikace v průběhu trvání smluvního vztahu nebo 
prostřednictvím dalších materiálů, formulářů a dokumentů, které jsou sepisovány.   
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4.2. Společnost Temify zpracovává poskytnuté osobní údaje zákazníků v písemné a elektronické podobě. 
Přístup k osobním, provozním a lokalizačním údajům zákazníků společnosti Temify mají zaměstnanci 
Temify, kteří jsou smluvně vázaní mlčenlivostí o obsahu těchto údajů a jsou povinni dodržovat bezpečnostní 
pokyny, kterými je zabezpečena ochrana údajů. 

4.3. Osobní, provozní a lokalizační údaje mohou pro společnost Temify zpracovávat také další subjekty 
v postavení zpracovatelů údajů, se kterými má Temify, jako Správce údajů, uzavřenu smlouvu o zpracování 
osobních údajů, případně i smlouvu o mlčenlivosti. 

4.4. Osobní údaje zákazníků společnosti Temify mohou být dále zpřístupněny subjektům oprávněným dle 
zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici 
zpracovatelů osobních údajů činných pro společnost Temify, se kterými bude Temify při poskytování 
podpory spolupracovat.  

4.5. Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším 
osobám, případně veřejnosti, například v souvislosti s veřejnou prezentací či marketingovou činností 
společnosti Temify, jako Správce údajů.  

 

5. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

5.1. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Temify, a to k účelu, prostřednictvím 
prostředků, způsobem a po dobu vyplývající z tohoto Poučení a dále z platných právních předpisů. 

5.2.  Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů společností Temify k marketingovým a 
obchodním účelům v rozsahu, v jakém je společnosti Temify poskytl nebo v rozsahu vyplývajícím 
z charakteru poskytovaných služeb nebo v rozsahu, ve kterém je Temify získala při poskytování služeb, 
jsou-li nezbytné pro dosažení účelů stanovených tímto Poučením.   

5.3. Zákazník souhlasí se zpracováním jména a příjmení, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy pro účely 
nabízení obchodu a služeb, a to i po vypořádání práv a povinností ze smluvního vztahu se společností 
Temify až do odvolání.  

5.4.  Zákazník souhlasí s tím, že za účelem zajištění důkazu o uskutečněné transakci, případně pro vnitřní 
kontrolu poskytovaných služeb (zkvalitňování poskytovaných služeb) a ochranu práv společnosti Temify 
mohou být ze strany Temify monitorovány a zaznamenávány hovorové či datové komunikace.  

5.5. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Temify je oprávněna, v souladu s platnými právními předpisy, 
poskytnout jeho osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb osobám zajišťujícím nebo oprávněným 
zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky, za účelem propojení a přístupu k síti, ke 
vzájemnému vyúčtování a k zabránění zneužívání sítě a služeb, a to po dobu uvedenou v tomto Poučení.  

5.6. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Temify je, v souladu s platnými právními předpisy, oprávněna 
poskytnout osobní údaje osobám, které jí zastupují nebo jinak oprávněně chrání její zájmy, a to za účelem 
a po dobu uvedenou v tomto Poučení.  
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5.7. Zákazník souhlasí s tím, že společnost Temify je, v souladu s platnými právními předpisy, oprávněna 
poskytnout osobní údaje a informace o rozsahu a povaze porušení smluvních povinností řádně a včas platit 
za poskytovanou službu a informace o následné platební morálce osobám spravujícím registr údajů o 
účastnících a jiným osobám, za účelem ověřování a hodnocení platební morálky a důvěryhodnosti 
zákazníka.  

5.8. Formu projevu souhlasu se zpracováním osobních, provozních a lokalizačních údajů subjektu údajů může 
stanovit společnost Temify a tato se může lišit dle typu souhlasu. Subjekt údajů svobodně, vědomě a 
jednoznačně souhlasí se zpracováním svých osobních, provozních a lokalizačních údajů dle tohoto 
Poučení: podpisem smlouvy o poskytování služeb, podpisem jiného dokumentu, vyplněním registračního 
formuláře na webových stránkách společnosti Temify, užitím služby, zasláním krátké textové zprávy, 
zasláním zprávy prostřednictvím e-mailové schránky či obdobným úkonem.  

5.9. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů nad rámec zákonných důvodů je vždy dobrovolné a 
zákazník má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat 
písemným oznámením zaslaným na adresu sídla společnosti Temify, nebo na korespondenční adresu 
společnosti Temify (pokud je tato odlišná od sídla společnosti), případně zprávou na e-mailovou adresu: 
office@temify.com.  

5.10.  Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno společnosti Temify může nadále zpracovávat osobní údaje 
zákazníka pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých 
právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.  

 

6. DOBA ZPRACOVÁNÍ A UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

6.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů se uděluje na celou dobu uzavření smlouvy se zákazníkem. 
Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz výše). 

6.2. Osobní údaje jsou zpracovány a uloženy po dobu uzavření smlouvy a po dobu nezbytně nutnou po 
skončení této smlouvy v souladu s právními předpisy.  

6.3. Společnost Temify je povinna uchovávat provozní a lokalizační údaje zákazníka, které jsou vytvářeny nebo 
zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítí a při poskytování služeb elektronických 
komunikací, a to po dobu šesti (6) měsíců.  

 

7. PRÁVO PŘÍSTUPU K OSOBNÍM ÚDAJŮM A DALŠÍ PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ  

7.1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou 
zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím dle čl. 
15 odst. 1 Nařízení. Správce údajů poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na 
žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.  

7.2. Žádost o poskytnutí informací podává subjekt údajů buď písemně na adresu sídla společnosti Temify nebo 
na korespondenční adresu společnosti Temify (pokud je tato odlišná od sídla) a nebo elektronicky na  
e-mailovou adresu: office@temify.com.  
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7.3. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu 
s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce o vysvětlení, opravu, 
výmaz či omezení zpracování.  

7.4. Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat správce o opravu nebo doplnění 
nesprávných, resp. neúplných osobních údajů či požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není 
dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů.  

7.5. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u správce námitku 
proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů správce nebo jiných 
osob (dle Nařízení). Oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních 
nároků zákazníka.  

7.6. Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od správce a 
předat je jinému správci osobních údajů.  

7.7. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho 
osobních údajů bylo porušeno Nařízení.  

7.8. Subjekt údajů je oprávněn kontrolovat správnost a aktuálnost poskytnutých osobních údajů. V případě že 
jsou osobní údaje subjektu údajů neúplné, nepřesné nebo neaktuální, oznámí subjekt údajů tuto skutečnost 
neprodleně správci údajů. Oznámení lez provést buď písemně na adresu sídla společnosti Temify nebo na 
korespondenční adresu společnosti Temify (pokud je tato odlišná od sídla) a nebo elektronicky na  
e-mailovou adresu: office@temify.com.  

 

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

8.1. Společnost Temify si vyhrazuje právo toto Poučení o zpracování osobních údajů kdykoliv doplnit či 
pozměnit podle vývoje aktuální výkladové praxe či judikatury v oblasti ochrany osobních údajů. Datum 
poslední aktualizace je uvedeno na konci tohoto Poučení. Aktuální znění je vždy k dispozici na webových 
stránkách společnosti. 

 

8.2. Toto Poučení o zpracování osobních údajů nabývá platnosti dnem 25. 5. 2018.  


