Vážení klienti,
na tomto místě si Vás naše advokátní kancelář dovoluje informovat o tom, jak
zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).
1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?
Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu účinných právních předpisů je sdružení
advokátů, Odrobina & Co. advokátní kancelář, IČO: 662 52 059.
2. Jak mohu správce osobních údajů kontaktovat?
Správce Vašich osobních údajů můžete kontaktovat na níže uvedené adrese:
Odrobina & Co. advokátní kancelář
Revoluční 764/17
110 00 Praha 1
Nebo na emailové
+420 212 242 111.

adrese

info@akom.cz

či

na

telefonním

čísle

3. Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme?
Termínem osobní údaje se rozumí informace, které se Vás týkají a které nám umožňují
Vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme
mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od Vás. Můžeme o Vás
shromažďovat zejména následující osobní údaje:
 adresní a identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné
identifikaci (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození,
adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ, číslo občanského průkazu, případně číslo pasu,
údaj o rodinném stavu, podobizna), údaje umožňující kontakt s Vámi
(kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová
adresa, IP adresa a jiné obdobné informace); popisné údaje (např. bankovní
spojení);
 komunikace, kterou si s námi vyměňujete (např. e-maily, dopisy nebo
telefonáty);
 informace o tom, jak používáte naše webové stránky;
 informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo
podobných identifikátorů (cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem
na pevný disk počítače, umožňují Vám orientovat se na našich webových
stránkách);
 další údaje nezbytné pro plnění smluvního vztahu.
4. Za jakým účelem používáme Vaše osobní údaje?

Účelem zpracovávání Vašich osobních údajů je poskytování právních služeb na základě
smlouvy uzavřené s Vámi jakožto naším klientem.
5. Jak můžeme shromážděné osobní údaje sdílet či převádět?
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:
 orgány veřejné moci (např. soudy či správními orgány);
 dalšími příjemci dle Vašich potřeb a pokynů.
Údaje sdílíme pouze pro výše uvedené účely a pouze v nezbytně nutném rozsahu za
dodržení všech zásad z GDPR vyplývajících.
6. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování
správních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy,
zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění; zákona č. 499/2004 Sb., o
zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a dle
již zmiňovaného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů.
7. Jaká jsou Vaše práva?
Není Vaší povinností nám osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů
ovšem je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování právních
služeb a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji z naší
strany plnit.
Máte právo:
 být informován o zpracování svých osobních údajů při shromažďování
osobních údajů;
 právo na přístup ke svým osobním údajům, které o Vás uchováváme,
a nápravu veškerých nepřesností týkajících se Vašich osobních údajů;
 omezit zpracovávání Vašich osobních údajů, převést Vaše osobní údaje na
jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo vymazat Vaše osobní
údaje v těch případech, kdy nám právní předpisy neukládají nadále Vaše osobní
údaje zpracovávat (právo „být zapomenut“);
 vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že nebude možné
uplatnit právo na výmaz,
 podat stížnost k dozorovému úřadu – pokud se domníváte, že dochází
k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat
stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně
osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Mějte prosím na paměti, že jsou Vaše údaje zpracovávány z právního důvodu plnění
smlouvy, nikoliv na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů ke
konkrétnímu účelu. V takovém případě se právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním
osobních údajů neuplatní.

