ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážení klienti,
advokátní kancelář Mgr. Věry Havlanové, advokáta, č.ev. ČAK 17509, IČO 05961335, se sídlem
Koperníkova 4526/1, 615 00 Brno, jako správce osobních údajů, si Vás dovoluje informovat o
zásadách ochrany osobních údajů při jejich zpracování naší advokátní kanceláří. Zpracování osobních
údajů provádíme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES (dále jen „GDPR“).
Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci výkonu naší podnikatelské činnosti, která spočívá zejména
v poskytování právních služeb.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další
zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese
havlanova@akhavlanova.cz.

I.
Rozsah a účel zpracování osobních údajů
Údaje, které nám poskytujete:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

jméno a příjmení, titul
obchodní firma,
adresa nebo sídlo společnosti,
identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
datum narození,
rodné číslo,
telefonní číslo,
e-mailová adresa,
bankovní spojení, a
ostatní kategorie osobních údajů souvisejících s konkrétními poskytovanými službami,
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používáme za účelem plnění smlouvy (smlouvy o poskytování právních služeb), plnění právních
povinností a za účelem našich oprávněných zájmů. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným
a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve
vztahu k účelu zpracování.
V případě, že bychom měli v úmyslu zpracovávat jiné osobní údaje, než jsou uvedeny výše, případně
pro jiné účely, můžeme tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních
údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělíte na samostatné listině.
Prostřednictvím našich webových stránek nás můžete kontaktovat. Údaje zadané v kontaktním
formuláři (jméno a příjmení, e-mail, telefon) využijeme pouze pro odpověď na Vaši zprávu.
Na našich webových stránkách používáme nástroj Google Analytics, který nám pomáhá analyzovat
chování našich návštěvníků. Tento nástroj však sbírá pouze anonymizované údaje o Vašem webovém
prohlížeči.

II.
Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje bude zpracovávat jako správce výlučně naše advokátní kancelář. Vaše osobní
údaje mohu být za výše uvedenými účely předány našim subdodavatelům (externím
spolupracovníkům), aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
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a)

advokátům, se kterými spolupracujeme:
− Mgr. Eva Kocmanová, advokát, č.ev. ČAK 10112, IČO 66257701, se sídlem Koperníkova
4526/1, 615 00 Brno;
b) poskytovateli webových služeb: WEDOS Internet, a.s., IČO 28115708, se sídlem Masarykova
1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích pod sp.zn. B 1886;
c) poskytovateli IT služeb: iNexia, s.r.o., IČO 27704246, se sídlem Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 53310.

III.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat advokátní
služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů,
jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané
hodnoty. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být
přiměřená.

IV.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a)

Právo na přístup: kdykoliv nás můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás
týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu
jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz,
omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě
zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného
profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je
bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních
nákladů.

b)

Právo na opravu: kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů,
pokud by byly nepřesné či neúplné.

c)

Právo na výmaz: Vaše osobní údaje musíme vymazat, pokud a) již nejsou potřebné pro účely,
pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, b) zpracování je protiprávní, c) vznesete
námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
d) nám to ukládá zákonná povinnost.

d)

Právo na omezení zpracování: dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování
Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme
mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby
právních nároků.

e)

Právo vznést námitku: můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které
zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. V takovém případě osobní údaje dále
nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků.

f)

právo podat stížnost u dozorového úřadu: pokud se domníváte, že naše advokátní kancelář
nezpracovává Vaše osobní údaje zákonným způsobem, máte právo podat stížnost u dozorového
úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde
došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů;

g)

Právo na přenositelnost údajů: máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje
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jinému správci, a to v případě, že zpracování osobních údajů je založeno a) na souhlasu nebo na
smlouvě a b) zpracování se provádí automatizovaně.
h)

Právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: v případě, kdy bude
pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek
vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného
odkladu.

i)

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: v případě, že zpracováváme některý
z Vašich osobních údajů na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na
e-mailovou adresu havlanova@akhavlanova.cz.

Upozorňujeme, že vzhledem k charakteru služeb, které poskytujeme (výkon advokacie), může být
výkon Vašich shora uvedených práv omezen, zejména pro případy zpracování osobních údajů
týkajících se konkrétních právních případů.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
havlanova@akhavlanova.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 16.12.2021.
Jedná se o VZOR!
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