
Poučení o zpracování osobních údajů v rámci účasti na testování produktů 

1. Za účelem Vaší účasti na testování produktů, do které jste se dobrovolně přihlásil/a, a za účelem výkonu 
práv a povinností vyplývajících z této Vaší účasti na testování produktů může společnost 
La Malina, s.r.o., se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 070 76 398, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. C 294255 (dále jen „Správce“) 
zpracovávat osobní údaje o Vás, které jí poskytnete nebo které Správce získá jinak na základě výše 
uvedených účelů. 

2. Správce bude zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) a v souladu se Zásadami zpracování osobních 
údajů společností La Malina s.r.o. 

3. Osobní údaje o Vás, které může Správce zpracovávat v rámci výše uvedených účelů, zahrnují zejména: 
(a) identifikační údaje (jméno a příjmení); 
(b) kontaktní údaje (e-mailová adresa); 
(c) doručovací údaje (poštovní adresa); 
(d) údaje poskytnuté v rámci průzkumu za účelem testování produktů (Vaše odpovědi na otázky 

v rámci testování produktu). 
4. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vámi a jejich zpracování Správcem je nutné za účelem 

komunikace a pro uzavření a plnění práv a povinností vyplývajících z Vaší účasti na testování 
produktů. Pro tyto účely Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě plnění smlouvy mezi Vámi 
a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Bez poskytnutí Výše uvedených osobních údajů není 
možné pokračovat v účasti na testování produktů. 

5. Vaší účastí na testování produktů vzniká Správci oprávnění Vám zasílat obecná obchodní sdělení 
elektronickými prostředky (především na Vaši e-mailovou adresu) týkající se obdobného zboží jako 
zboží, které Vám bylo poskytnuto zdarma v souvislosti s Vaší účastí na testování produktů, pokud 
předem nevyjádříte nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním (např. e-mailem na adresu 
info@lamalina.cz). Tento nesouhlas, tzv. opt out, lze též vyjádřit prostřednictvím odkazu v každém ze 
Správcem zaslaných marketingových e-mailů. Zpracování Vašich kontaktních údajů za účelem 
marketingové komunikace probíhá na základě oprávněného zájmu Správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) 
GDPR. 

6. Správce uchová a bude zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a 
povinností vyplývajících z Vaší účasti na testování produktů či po dobu stanovenou platnými 
a účinnými právními předpisy. Pro zasílání obchodních sdělení budou Vaše osobní údaje zpracovávány 
do vyjádření Vašeho nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení (nejdéle pak 3 roky od naší poslední 
komunikace s Vámi). 

7. Zpracování Výše uvedených osobních údajů je prováděno Správcem, resp. jeho pověřenými 
zaměstnanci. Osobní údaje však mohou být předávány i těmto dalším příjemcům: 
(a) osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
(b) osoby podílející se na zajištění provozu služeb (např. poskytovatel služby Mailer Lite, Mailchimp 

či další poskytovatelé zpracovatelského softwaru, služeb či aplikací), 
(c) osoby zajišťující marketingové služby. 
Aktuální seznam konkrétních příjemců Vám poskytneme na vyžádání. 

8. Bližší informace o tom, jak Správce zpracovává Vaše osobní údaje, a o Vašich právech subjektů údajů 
naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů společností La Malina s.r.o.
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