Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR
Informace o zpracovávaných osobních údajích podle Nařízení 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
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“)
Advokátní kancelář jako správce osobních údajů provádí zpracovávání osobních údajů, a to
na základě právního titulu zpracování dle čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR, dle kterého je
zpracování zákonné, pouze pokud je splněna podmínka, že zpracování je nezbytné pro splnění
smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před
uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů a zpracování je nezbytné pro splnění
právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a pouze v odpovídajícím rozsahu.
Konkrétní obsah informační povinnosti vůči subjektům údajů je vyjádřen níže:

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů
totožnost a kontaktní údaje správce a případně jeho
zástupce
kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu
osobních údajů
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není jmenován

účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
a právní základ pro zpracování

poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené
s klientem na základě smlouvy o poskytování
právních služeb; poskytování osobních údajů je
povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá
z výše zmíněné smlouvy

oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě,
že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

osobní údaje nejsou zpracovávány z tohoto právního
titulu

případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních
údajů

správce, orgány veřejné moci (např. soudy, správní
orgány), kontrolní orgány České advokátní komory,
další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí
země nebo mezinárodní organizaci a existenci či
neexistenci rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně
nebo, v případech předání uvedených v článcích 46
nebo 47 nebo čl. 49 odst. 1 druhém pododstavci,
odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie
těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto
údaje zpřístupněny

ne

doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo
není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení
této doby

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti
výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi
bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona
č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona
č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů) a Nařízení 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 (Nařízení
GDPR).
právo na přístup - ano
právo na opravu a doplnění - ano
právo na omezení zpracování - ano
právo vznést námitku proti zpracování - ano
právo na přenositelnost údajů - ano

existence práva požadovat od správce přístup k
osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a
vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na
přenositelnost údajů
pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a)
nebo čl. 9 odst. 2 písm. a), existence práva odvolat
kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost
zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním

ne, nedochází ke zpracování osobních údajů na
základě souhlasu subjektu údajů

existence práva podat stížnost u dozorového úřadu –
Úřadu pro ochranu osobních údajů

ano

skutečnost, zda poskytování osobních údajů je
zákonným či smluvním požadavkem, nebo
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda
má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout,
a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto
údajů

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem,
který není nutné uvést do smlouvy, neboť má zákonný
podklad, subjekt nemá povinnost osobní údaje
poskytnout, v takovém případě nebude ovšem možné
právní služby poskytnout

skutečnost, že dochází k automatizovanému
rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22
odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech
smysluplné informace týkající se použitého postupu,
jakož i významu a předpokládaných důsledků
takového zpracování pro subjekt údajů

ne

