Příloha č. 2 – Informace na webu lawyers-cz.com – obecná, zahrnující i informace pro subjekt údajů při
přijetí osobních údajů
Ochrana osobních údajů –
obecná informace pro subjekty údajů zahrnující i informaci při přijetí osobních údajů

Správce osobních údajů:
Veronika Weigl, advokátka, ev. č. ČAK 12322, se sídlem Nové Dvory 90, PSČ: 262 03, IČ: 70279636, tel. 775 21
51 61, email: veronika.weigl@lawyers-cz.com
Právní základ pro zpracování osobních údajů:
•

Smlouva o poskytování právních služeb (písemná nebo ústní), ustanovení právního zastoupení,
pracovní smlouva, smlouva s obchodním partnerem,

•

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů a jejich zpracování je nezbytné pro řešení
daného případu, resp. navázání smluvního vztahu a jeho plnění,

•

V řadě případů je poskytování a zpracování osobních údajů založeno na právní povinnosti správce
(např. předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetní, daňové a mzdové povinnosti), a/nebo

•

V některých případech je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce
nebo třetí strany (např. možnost sporu či jeho vedení se subjektem údajů či třetí osobou) a/nebo

•

Ochrana oprávněného zájmu třetích osob (zejména klientů) v souladu s pravidly upravujícími výkon
advokacie.

Advokát jakožto správce osobních údajů je povinen tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy,
především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Účel zpracování osobních údajů:
•

poskytování právních služeb dle Smlouvy o poskytování právních služeb, a/nebo

•

poskytování právních služeb na základě ustanovení právního zastoupení, a/nebo

•

plnění práv a povinností zaměstnavatele, a/nebo

•

plnění jiných práv a povinností dle smluv s obchodním partnerem,

•

plnění právních povinností správce (např. předpisy proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, účetní a
mzdové povinnosti), a/nebo

•

vymáhání práv advokáta, a/nebo,

•

obrana práv advokáta, a/nebo
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•

vymáhání práv klienta, a/nebo

•

obrana práv klienta.

Povaha zpracovávaných osobních údajů:
jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, DIČ, bydliště, pobyt, rodinný stav a rodinná situace, finanční
situace, bankovní účet, telefon, e-mail, příp. další kontaktní údaje, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících
soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech
další údaje, které klient, resp. subjekt údajů advokátovi sdělí

Příjemci osobních údajů:
orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, exekutoři)
další příjemci dle potřeb a/nebo pokynů subjektu údajů, resp. klienta

Doba zpracování osobních údajů:
Advokát zpracovává osobní údaje jen po dobu nezbytnou pro příslušné účely zpracování a v každém případě
v souladu s platnými právními předpisy upravujícími povolené nebo vyžadované lhůty pro uchovávání osobních
údajů či promlčecích lhůt pro činění právních kroků. Touto dobou je vždy ta nejdelší doba, která v daném
případě přichází v úvahu (např. doba trvání smluvního vztahu plus promlčecí doba pro zahájení sporu
přiměřeně prodloužená, v případě zahájení sporu po dobu jeho trvání včetně trvání řízení o opravných
prostředcích, a to včetně mimořádných opravných, a dále doba dle zvláštních předpisů).
V rámci činnosti zpracovatele nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.
Práva subjektu údajů (osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány):
•

právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon jeho práv, a to srozumitelným a
snadno přístupným způsobem,

•

právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, a to získaných od subjektu údajů i jinak
než od subjektu údajů,

•

právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace, zda a
v jakém rozsahu a jakým způsobem jeho údaje zpracovává,

•

právo na opravu – nepřesné či neúplné osobní údaje se opraví, resp. doplnění na základě žádosti
subjektu údajů, na základě informace z jiných zdrojů a dále se pravidelně aktualizují,

•

právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na likvidaci svých údajů na svou
žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva,
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•

právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů na svou
žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva,

•

právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování,

•

právo na přenositelnost údajů – správce nezpracovává osobní údaje automatizovaně, a proto toto
právo nemůže ani není povinen zajistit,

•

právo vznést námitku (proti zpracování osobních údajů),

•

právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování,
včetně profilování – správce neprovádí taková rozhodnutí ani profilování,

•

právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, pokud je zpracování založeno na tomto
souhlasu a pokud neexistuje jiný právní základ (důvod) pro jejich zpracování; souhlas musí být
dobrovolný, svobodný (např. jeho udělení nesmí být podmínkou uzavření smlouvy se subjektem údajů)
a pokud je součástí jiného dokumentu, např. smlouvy, jasně odlišitelný a srozumitelný

•

právo podat stížnost správci nebo dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů);

•

právo obdržet od správce bez zbytečného odkladu oznámení o porušení zabezpečení osobních
údajů v případě, že porušení bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob
(subjektu údajů).

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou omezena/modifikována výlukami dle příslušných článků GDPR a dále
zejména advokátní mlčenlivostí a ustanoveními jiných právních předpisů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).
Vzor žádosti o uplatnění práv subjektu údajů je možné vyžádat prostřednictvím e-mailu zaslaného na
elektronickou adresu lawyers@lawyers-cz.com nebo osobně v advokátní kanceláři po předchozí telefonické
dohodě (tel. 775 21 51 61).
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