
 

První certifikační autorita, a.s. 

 

 
 
 
 
 

Podmínky pro žádost o vydání certifikátu distančním způsobem 
(výtah ze smlouvy o vydání a užívání kvalifikovaného certifikátu) 

 
 

 

V souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, Obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů, poskytuje I.CA, v okamžiku získání osobních údajů žadateli tyto informace:  

 

a. totožnost a kontaktní údaje správce – PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s., Podvinný mlýn 2178/6, 

Praha 9, IČO: 264 39 395, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová 

značka B 7136, jednající Ing. Petrem Budišem, Ph.D., generálním ředitelem. Tel: 284 081 940, e-mail: 

info@ica.cz;  

b. účel zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny – vydání a používání kvalifikovaného certifikátu žadateli 

v souladu s právními podmínkami, které vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o 

elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o 

zrušení směrnice 1999/93/ES; právním základem pro zpracování je článek 6 odst. 1 písmena b),c) a f) 

Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a §3 zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce;  

c. v souladu s čl. 6,7 a 9 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) žadatel pro výše uvedený účel 

zpracování uděluje výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů - snímku obličeje a 

osobního dokladu (občanský průkaz nebo pas);  

d. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, je stanovena v §3 zákona č. 297/2016, o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce; 

e. žadatel má právo požadovat od I.CA přístup k osobním údajům týkajícím se žadatele, případně jejich opravu 

nebo výmaz, omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů; 

toto právo je však omezeno platnou právní úpravou ve vazbě na zákon č. 297/2016, regulující činnosti a 

zpracování osobních dat v I.CA, tedy osobní údaje nemusí být vymazány zcela nebo částečně, přestože 

právo na jejich vymazání bylo uplatněno;  

f. žadatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

I.CA upozorňuje, že nutnost poskytnutí osobních údajů ze strany žadatele dána zákonnými požadavky a 

oprávněnými zájmy I.CA. V případě, že žadatel požadované osobní údaje neposkytne, nebude smlouva o vydání 

a používání certifikátu uzavřena.  


