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Datenschutzhinweise für Teilnehmen- Oznámení o ochraně osobních údajů
de an Prüfungen des Goethe-Instituts pro účastníky zkoušek Goethe-Institutu
e.V. bei Prüfungskooperationspartnern e.V. u kooperačních partnerů pro oblast
zkoušek
Stand: 1. Januar 2020

Stav: 1. ledna 2020
Wir, das Goethe-Institut e.V. (kurz: „Goethe-Institut“), Oskarvon-Miller-Ring 18, 80333 München, möchten Sie hiermit als
Teilnehmende einer Prüfung des Goethe-Instituts bei einem
unserer Prüfungskooperationspartner über die Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten (kurz: „Daten“) durch uns und
Ihre diesbezüglichen Rechte informieren.

My, Goethe-Institut e.V. (dále jen "Goethe-Institut"), Oskar-vonMiller-Ring 18, 80333 Mnichov, bychom Vás tímto jako
účastníky zkoušky Goethe-Institutu u některého z našich
kooperačních partnerů pro oblast zkoušek rádi informovali o
zpracování Vašich osobních údajů (dále jen "údaje") a o
právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Wenn Sie sich bei einem unserer Prüfungskooperationspartner
für eine Prüfung des Goethe-Instituts anmelden und an dieser
teilnehmen, erhalten wir von unserem Prüfungskooperationspartner Daten über Sie, damit wir die Prüfungsergebnisse
kontrollieren und archivieren, Ihnen nach bestandener Prüfung ein Zeugnis oder eine Ersatzbescheinigung bzw. nach
nicht bestandener Prüfung eine Teilnahmebescheinigung
ausstellen und auf Anfrage die Echtheit dieses Zeugnisses
Dritten gegenüber bestätigen können.

Pokud se u některého z našich kooperačních partnerů pro
oblast zkoušek přihlásíte ke zkoušce Goethe-Institutu a
účastníte se jí, obdržíme od kooperačního partnera Vaše údaje,
abychom mohli zkontrolovat a archivovat výsledky zkoušky,
vystavit Vám certifikát nebo náhradní osvědčení po úspěšném
složení zkoušky, resp. potvrzení o účasti po neúspěšném
složení zkoušky a na požádání potvrdit pravost certifikátu vůči
třetím stranám.

Für die bei uns erfolgende Datenverarbeitung ist das GoetheInstitut datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne der EU
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und der deutschen
Datenschutzgesetze, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter obiger
Postanschrift mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragte“ oder
per E-Mail unter datenschutz@goethe.de.

Při zpracování údajů odpovídá Goethe-Institut za ochranu
těchto údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR) a německých zákonů o ochraně osobních údajů,
především pak Spolkového zákona o ochraně osobních údajů
(Bundesdatenschutzgesetz, BDSG).
Našeho inspektora ochrany osobních údajů můžete
kontaktovat na výše uvedené adrese, ke které připíšete
"Datenschutzbeauftragte", nebo e-mailem na adrese
datenschutz@goethe.de.
Pro informace o zpracování údajů kooperačním partnerem pro
oblast zkoušek se prosím obraťte přímo na něj.

Für Informationen zur Datenverarbeitung durch unseren
Prüfungskooperationspartner wenden Sie sich bitte direkt an
diesen.
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Welche Daten werden von uns verarbeitet?

Jaké údaje zpracováváme?

Wir erhalten von unserem Prüfungskooperationspartner
folgende Daten über Sie:

Od kooperačního partnera pro oblast zkoušek dostáváme tyto
osobní údaje:









Name
E-Mail-Adresse (soweit angegeben)
Geburtsort
Geburtsdatum
Prüfungsergebnisse
Prüfungsdatum/-ort
Prüfungsteilnahme zu Zwecken des Ehegattennachzugs
(soweit angegeben)
 Prüfungsteilnahme im Rahmen der Initiative „PASCH“
(soweit angegeben)









Für jedes ausgestellte Zeugnis vergeben wir zudem eine
Zeugnisnummer.

Každému vystavenému certifikátu navíc přidělujeme číslo.

Zu welchen Zwecken werden Ihre Daten verarbeitet?

K jakým účelům jsou Vaše údaje zpracovávány?

1.

Datenverarbeitungen zu Zwecken der
Vertragserfüllung
Wir und gegebenenfalls das betreuende Goethe-Institut
verarbeiten Ihren Namen, Geburtsort, Geburtsdatum, Prüfungsort und -datum, Ihre Prüfungsergebnisse sowie die
Zeugnisnummer, um die von unserem Prüfungskooperationspartner übermittelten Prüfungsergebnisse zu kontrollieren und
archivieren, Ihnen nach bestandener Prüfung ein Zeugnis oder
eine Ersatzbescheinigung bzw. nach nicht bestandener Prüfung eine Teilnahmebescheinigung auszustellen.

1.

Wir verarbeiten diese Daten darüber hinaus, um die Echtheit
Ihres Zeugnisses überprüfen und Behörden oder sonstigen
Dritten gegenüber bestätigen zu können, denen Sie das Zeugnis als Nachweis für Ihre Deutschkenntnisse vorgelegt haben.
Zu den möglichen Empfängern gehören vor allem staatliche
Behörden in Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie
deren Auslandsvertretungen in Ihrem Herkunftsland. Weiter
können dies auch Arbeitgeber oder Hochschulen sein, bei
denen Sie sich unter Vorlage des Zeugnisses beworben haben.
Diese Empfänger erhalten auf Anfrage ausschließlich die
Information, ob ein vorgelegtes Zeugnis echt ist oder nicht.
Sonstige Daten werden nicht an diese Empfänger übermittelt.

Tyto údaje zpracováváme rovněž proto, abychom mohli ověřit
pravost certifikátu a potvrdit ji úřadům nebo jiným třetím
stranám, kterým jste certifikát předložili jako důkaz svých
znalostí němčiny. K možným příjemcům patří především
veřejné orgány v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku a jejich
zahraniční zastoupení ve Vaší zemi původu. Dále to mohou být
také zaměstnavatelé nebo vysoké školy, u nichž jste se na
základě předložení certifikátu ucházeli o místo či studium. Tito
příjemci na požádání obdrží výhradně informaci, zda je
předložený certifikát pravý, či nikoli. Ostatní údaje těmto
příjemcům nejsou poskytovány.

Stand: 1. Januar 2020

jméno
e-mailová adresa (pokud je uvedeno)
místo narození
datum narození
výsledky zkoušky
datum/místo zkoušky
účast na zkoušce za účelem následování
manžela/manželky (pokud je uvedeno)
 účast na zkoušce v rámci iniciativy „PASCH“ (pokud je
uvedeno)

Zpracování údajů za účelem plnění smlouvy

My a případně příslušný Goethe-Institut zpracováváme Vaše
jméno, místo narození, datum narození, místo a datum
zkoušky, výsledky zkoušky a číslo certifikátu, abychom
zkontrolovali a archivovali výsledky zkoušky poskytnuté
naším kooperačním partnerem, vystavili Vám certifikát nebo
náhradní osvědčení po úspěšném složení zkoušky, resp.
potvrzení o účasti po neúspěšném složení zkoušky.

Stav: 1. ledna 2020
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Falls Sie gemäß der geltenden Prüfungsordnung von der
Prüfung ausgeschlossen und für Prüfungen für einen wiederholten Prüfungstermin gesperrt sind, werden zur Kontrolle der
Einhaltung der Prüfungssperre bestimmte personenbezogene
Datenkategorien des/der Gesperrten, nämlich Name, Vorname,
Geburtsdatum, Geburtsort, Sperrungszeitraum und Meldung
durch Prüfungszentrum, an die Prüfungszentren des GoetheInstituts weltweit weitergegeben und dort dazu verarbeitet.

V případě, že jste dle platného zkouškového řádu vyloučeni ze
zkoušky a máte zákaz opakování zkoušky, jsou zkouškovým
centrům Goethe-Institutu po celém světě za účelem kontroly
dodržení zákazu účasti na zkouškách předány konkrétní
kategorie osobních údajů, a sice příjmení, jméno, datum
narození, místo narození, doba zákazu a hlášení zkouškového
centra, které jsou zde dále zpracovány.

Diese Datenverarbeitungen erfolgen auf der Rechtsgrundlage
des Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO (Vertragserfüllung).

Toto zpracování osobních údajů je prováděno na právním
základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy).

2. Datenverarbeitungen auf Grundlage Ihrer Einwilligung

2. Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu

Wenn Sie uns eine ausdrückliche Einwilligung zur Übermittlung Ihrer Daten an eine Deutsche Auslandsvertretung erteilt
haben, werden wir Ihren Namen, Geburtsdatum, Zeugnisnummer und das Prüfungsergebnis gemäß Ihrer Einwilligungserklärung an die von Ihnen auf der Einwilligung angegebene
Auslandsvertretung übermitteln.
Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO in Verbindung mit der von Ihnen
erteilten Einwilligung.

Pokud jste nám udělili výslovný souhlas s předáním údajů
německému velvyslanectví, poskytneme Vaše jméno, datum
narození, číslo certifikátu a výsledek zkoušky na základě
Vašeho souhlasu zahraničnímu zastoupení, které jste v
souhlasu uvedli.

3. Datenverarbeitungen zur Wahrung berechtigter
Interessen

3. Zpracování údajů pro zachování oprávněných zájmů

Toto zpracování osobních údajů je prováděno na právním
základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v souvislosti s Vámi
uděleným souhlasem.

Soweit Sie unserem Prüfungskooperationspartner Ihre E-Mail- Pokud našemu kooperačnímu partnerovi pro oblast zkoušek
Adresse mitgeteilt haben, wird diese von uns verwendet, um
sdělíte svou e-mailovou adresu, použijeme ji k identifikaci a
anhand der angegebenen E-Mail-Adresse Mehrfacheinträge zu sloučení duplicitních údajů o Vaší osobě v naší databázi.
Ihrer Person in unserer Datenbank zu identifizieren und
zusammenzuführen.
Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (berechtigte Interessen) und in
unserem Interesse, um Mehrfacheinträge zu Ihrer Person
zusammenführen und unsere interne Datenorganisation
verbessern zu können.

Toto zpracování osobních údajů je prováděno na právním
základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy) a v zájmu
toho, abychom mohli sloučit duplicitní údaje o Vaší osobě a
zlepšit naši interní organizaci údajů.

Wenn Sie unserem Prüfungskooperationspartner freiwillig
mitgeteilt haben, dass Sie an der Prüfung zu Zwecken des
Ehegattennachzugs oder im Rahmen der Initiative „PASCH“
teilnehmen, werden diese Daten von uns verwendet, um
anonymisierte Statistiken zu erstellen.

Pokud jste našemu kooperačnímu partnerovi pro oblast
zkoušek dobrovolně sdělili, že se zkoušky účastníte za účelem
následování manžela/manželky nebo v rámci iniciativy
"PASCH", použijeme tyto údaje k vytvoření anonymizovaných
statistik.
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Diese Datenverarbeitung erfolgt auf der Rechtsgrundlage des
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO (berechtigte Interessen). Zum
einen erfolgt dies in unserem Interesse, um statistische Auswertungen zu unseren Prüfungen durchführen und diese
auswerten zu können. Zum anderen erfolgt dies im Interesse
des Deutschen Bundestages, an den wir bei parlamentarischen
Anfragen die anonymisierten Statistiken zur Prüfungsteilnahme zu Zwecken des Ehegattennachzugs übermitteln.

Toto zpracování osobních údajů je prováděno na právním
základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy).
Zpracování probíhá jednak v zájmu toho, abychom mohli
provést statistické analýzy ke zkouškám a tyto vyhodnotit, a
rovněž v zájmu německého Spolkového sněmu, kterému v
případě parlamentních otázek poskytujeme anonymizované
statistiky o účasti na zkouškách za účelem následování
manžela/manželky.

Wer erhält Zugriff auf die Daten?

Kdo má přístup k těmto údajům?

Ihre Daten werden von der Zentrale des Goethe-Instituts
verarbeitet und an unsere Prüfungskooperationspartner sowie
das betreuende Goethe-Institut übermittelt.
Je nachdem, in welchem Land Sie sich zur Prüfung angemeldet
haben, kann es sein, dass Ihre Daten auch an Goethe-Institute
oder Prüfungskooperationspartner übermittelt werden, die
ihren Sitz außerhalb der Europäischen Union (EU) oder des
Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) haben. Soweit dabei
Ihre Daten den Bereich der EU/ des EWR verlassen, stellen wir
für die Übermittlung an Goethe-Institute in diese Drittländer
ein angemessenes Datenschutzniveau sicher, indem wir mit
den dort ansässigen Goethe-Instituten EU-Standarddatenschutzklauseln vereinbart haben, die von der europäischen
Kommission zu diesem Zweck erlassen worden sind. Sie
können auf Anfrage eine Kopie dieser Vereinbarung von uns
erhalten. Bitte wenden Sie sich hierzu an die oben genannten
Kontaktdaten.

Vaše údaje jsou zpracovány centrálou Goethe-Institutu a
předány našim kooperačním partnerům pro oblast zkoušek a
příslušnému Goethe-Institutu.
V závislosti na tom, v jaké zemi jste se přihlásili ke zkoušce, se
může stát, že budou Vaše údaje předány i Goethe-Institutům
nebo kooperačním partnerům pro oblast zkoušek se sídlem
mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor
(EHS). Pokud přitom Vaše údaje opustí oblast EU/EHS,
zajišťujeme pro předání Goethe-Institutům v těchto třetích
zemích adekvátní úroveň ochrany osobních údajů uzavřením
standardní smluvní doložky o ochraně osobních údajů s
tamějšími Goethe-Instituty, která byla k tomuto účelu přijata
Evropskou komisí. Na požádání od nás můžete obdržet kopii
tohoto ujednání. V případě zájmu prosím využijte výše
uvedené kontaktní údaje.

Zum Betrieb und zur Wartung unserer technischen Systeme,
auf denen die Daten gespeichert sind, bedienen wir uns
teilweise externer IT-Dienstleister, die insofern Zugriff auf
Ihre Daten erhalten können. Diese Dienstleister werden von
uns sorgfältig ausgewählt und schriftlich beauftragt. Sie sind
streng an unsere Weisungen gebunden und werden von uns
regelmäßig kontrolliert.
Die Weitergabe Ihrer Daten an andere Dritte erfolgt ansonsten
nur, soweit dies in diesen Datenschutzhinweisen beschrieben
ist oder wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

K provozu a údržbě našich technických systémů, na nichž jsou
údaje uloženy, využíváme částečně služeb externích IT
specialistů, kteří tudíž mohou získat přístup k Vašim údajům.
Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a písemně
pověřeni. Jsou přísně vázáni našimi pokyny a pravidelně
kontrolováni.

Wie lange werden die Daten gespeichert?

Jak dlouho jsou údaje uloženy?

Wir speichern die Daten für einen Zeitraum von 10 Jahren. In
diesem Zeitraum können Sie gemäß unserer Prüfungsordnung
die Ausstellung einer Ersatzbescheinigung beantragen.
Sie können selbstverständlich auch vorzeitig eine Löschung
Ihrer Daten beantragen. Bitte beachten Sie, dass wir nach
einer Löschung Ihrer Daten keine Ersatzbescheinigung mehr
ausstellen und die Echtheit eines Zeugnisses nicht mehr
bestätigen können.

Údaje ukládáme na dobu 10 let. Během tohoto období můžete
dle našeho zkouškového řádu požádat o vystavení náhradního
osvědčení.
O vymazání údajů můžete samozřejmě požádat i předčasně.
Berte prosím v potaz, že po vymazání Vašich údajů již
nemůžeme vystavit náhradní osvědčení ani potvrdit pravost
certifikátu.

Stand: 1. Januar 2020

Vaše údaje jsou jinak předávány jiným třetím stranám pouze v
případě, že je to popsáno v tomto oznámení o ochraně
osobních údajů nebo to vyžaduje zákon.

Stav: 1. ledna 2020
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Ihre Rechte

Vaše práva

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten
verarbeitet werden; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht
auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und die in
Art. 15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung
Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und
ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden,
sofern einer der in Art. 17 DSGVO im einzelnen aufgeführten
Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke
nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).

Máte právo od nás žádat potvrzení, zda osobní údaje, které se
Vás týkají, jsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte
právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím
podrobně uvedeným v čl. 15 GDPR.

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z.B. wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben, für die Dauer
der Prüfung Ihres Widerspruchs durch uns.
Sie haben das Recht, eine uns gegenüber erteilte Einwilligung
zu einer Datenverarbeitung jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft zu widerrufen (Recht auf Widerruf, Art. 7 Abs. 3
DSGVO).

Máte právo od nás žádat omezení zpracování, pokud je
splněna některá z podmínek uvedených v čl. 18 GDPR, např.
pokud jste vznesli námitku proti zpracování, po dobu
přezkumu námitky.

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitungen Sie
betreffender Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder
f) DSGVO oder zu Zwecken der Direktwerbung erfolgen,
Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO), siehe hierzu ausführlich unten.

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
kdykoli vznést námitku (čl. 21 GDPR) proti zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1
písm. e) nebo f) GDPR nebo pro účely přímého marketingu,
podrobně viz níže.

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format von uns zu erhalten. Sie können
diese Daten auch an andere Stellen übermitteln oder durch
uns übermitteln lassen (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste
nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a
strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete předat přímo
nebo naším prostřednictvím i jiným správcům (právo na
přenositelnost údajů).

Stand: 1. Januar 2020

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu
opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, a případně
doplnili neúplné osobní údaje (čl. 16 GDPR).
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu
vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden
z důvodů podrobně uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud
údaje již nejsou potřebné pro dané účely (právo na výmaz).

Máte právo kdykoli odvolat nám udělený souhlas se
zpracováním osobních údajů s účinkem do budoucna (právo na
odvolání, čl. 7 odst. 3 GDPR).

Stav: 1. ledna 2020
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Bitte wenden Sie sich zur Ausübung Ihrer Rechte an:
datenschutz@goethe.de.

Pro uplatnění svých práv se prosím obraťte na:
datenschutz@goethe.de.

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). In
Deutschland ist die zuständige Aufsichtsbehörde: Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,
Husarenstr. 30, 53117 Bonn, www.bfdi.bund.de.

Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo
soudní ochrany, máte právo podat stížnost u některého
dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním
Vašich osobních údajů je porušeno toto nařízení (čl. 77 GDPR).
V Německu je příslušným dozorovým úřadem: Spolkový
zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací,
Husarenstr. 30, 53117 Bonn, www.bfdi.bund.de.

Sie können Ihre Beschwerde auch bei jeder anderen Datenschutzbehörde einlegen. Diese wird dann an die zuständige
Aufsichtsbehörde weitergeleitet.

Stížnost můžete podat i u jakéhokoli jiného orgánu pro
ochranu údajů, který ji následně předá příslušnému
dozorovému úřadu.

Hinweis zum Widerspruchsrecht

Poznámka k právu vznést námitku

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitungen
Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund
von Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgen, Widerspruch
einzulegen (Art. 21 DSGVO).
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen,
Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen.

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
kdykoli vznést námitku (čl. 21 GDPR) proti zpracování
osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1
písm. e) nebo f) GDPR.

Im Falle von sprachlichen Unstimmigkeiten zwischen den
einzelnen Sprachversionen der Datenschutzhinweise für
Teilnehmende an Prüfungen des Goethe-Instituts e.V. bei Prüfungskooperationspartnern ist für den unstimmigen Teil die
deutsche Fassung maßgeblich.

V případě jazykových nesrovnalostí mezi jednotlivými
jazykovými verzemi Oznámení o ochraně osobních údajů pro
účastníky zkoušek Goethe-Institutu e.V. u kooperačních
partnerů pro oblast zkoušek je směrodatná německá verze.

© 2020 Goethe-Institut e.V.
Bereich 41 – Prüfungsentwicklung und -vertrieb
Stand: 1. Januar 2020
www.goethe.de/pruefungen

Osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme
závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami,
nebo pokud zpracování neslouží pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.

Stav: 1. ledna 2020

