INFORMACE O ZÁSADÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce osobních údajů:

DKS LEGAL
Mgr. Marek Doleček, advokát, ev. č. ČAK 8910,
Mgr. Kateřina Sedláčková, advokát, ev. č. ČAK 9966,
IČO: 442 73 142
DIČ: CZ7212160054
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00
e-mail: sekretariat@akdks.cz
tel.: +420 224 932 058, +420 224 932 059
(dále také jako „advokátní kancelář“ nebo „Správce“)

Naše advokátní kancelář, jako Správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje 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 (dále jen „Nařízení GDPR“).
Vzhledem ke skutečnosti, že se naše advokátní kancelář snaží ve vztahu ke zpracování osobních
údajů o co největší transparentnost, rádi bychom Vás, klienty či budoucí klienty naší advokátní
kanceláře, seznámili s právy, která Vám z Nařízení GDPR vyplývají.

OSOBNÍ ÚDAJE
Advokátní kancelář zpracovává, vždy dle konkrétního účelu zpracování, o nichž je pojednáno níže,
zejména tyto osobní údaje:
− jméno a příjmení;
− adresa;
− datum narození, popř. rodné číslo (vyžaduje-li tak účel);
− telefonní číslo;
− e-mail;
− číslo bankovního spojení a jiné transakční údaje;
− obchodní firma (u fyzické osoby podnikající);
− IČO, DIČ;
− v případě, že subjekt údajů použil webový formulář, rovněž datum, čas a IP adresa
zařízení, ze kterého by konkrétní formulář odeslán.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší advokátní kanceláře dochází za těmito účely:
−
−

plnění smlouvy o poskytování právních služeb;
plnění právních povinností, jež jsou právním řádem ČR uloženy advokátní kanceláři;

−
−
−

ochrana oprávněného zájmu Správce osobních údajů;
zasílání elektronického newsletteru obsahujícího novinky z právní oblasti;
oprávněné zájmy Správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají
přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
osobních údajů.

JEDNOTLIVÉ POSTUPY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jak ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete níže.
1.

Zpracování osobních údajů stávajících klientů při plnění smlouvy o poskytování
právních služeb

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je smlouva o poskytování právních
služeb, která může mít i formu dohody o plné moci kterou jste s námi uzavřeli.
Účelem, za jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, je poskytování právních služeb dle výše
jmenované smlouvy, a to tak, abychom Vám mohli poskytovat právní služby v co největší možné
kvalitě.
Od toho se odvíjí i okruh subjektů, kterým Vaše osobní údaje poskytujeme. Jedná se především o
orgány veřejné moci, tj. soudy, správní orgány apod., dále o poskytovatele informačního systému,
který patří mezi základní nástroje moderní advokátní kanceláře a díky němuž jsme schopni Vám
kvalitně a systematicky poskytovat právní služby. Dalšími příjemci mohou být případně další
osoby, kterým jsou Vaše osobní údaje poskytovány dle Vašich individuálních potřeb či na základě
Vašich pokynů.
Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně a jsou uloženy na našich
serverech.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání výše zmíněné smlouvy o poskytování
právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platných právních předpisů,
zejména dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a Nařízení GDPR.
2.

Zpracování osobních údajů potenciálních klientů, zejm. osob, které sdělí své osobní
údaje prostřednictvím kontaktního formuláře na www.akdks.cz

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Vámi udělený souhlas, který byl
udělen Vaším vyplněním a odesláním formuláře na našich internetových stránkách www.akdks.cz.
Souhlas ke zpracování osobních údajů je udělen k těm osobním údajům, které jste v rámci
kontaktního formuláře vyplnil(a).
Účelem zpracování osobních údajů je možnost kontaktování Vaší osoby z důvodu organizace
úvodní schůzky či zaslání odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Doba, po kterou budou Vaše osobní
údaje zpracovány, je doba nezbytně dlouhá pro realizaci těchto účelů.

Osobní údaje budou pro tento účel zpřístupněny pouze oprávněným osobám v rámci naší
advokátní kanceláře, a to pouze v nezbytně nutné míře pro splnění účelu zpracování. Svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů můžete odvolat, a to zasláním žádosti na níže uvedený e-mail. Ze
strany naší advokátní kanceláře nedochází k systematickému zpracování Vašich osobních údajů.
Údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně a jsou uloženy na našich serverech.
3.

Zpracování osobních údajů klientů či potenciálních klientů, kterým je zasílán
newsletter DKS LEGAL

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Vámi udělený souhlas, který byl
udělen Vaším vyplněním a odesláním formuláře na našich internetových stránkách. Souhlas ke
zpracování osobních údajů je udělen k těm osobním údajům, které jste v rámci kontaktního
formuláře vyplnil(a).
Účelem zpracování osobních údajů je možnost zaslat Vaší osobě požadovaný newsletter. Tímto
tak dáváte souhlas dle zákona § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti, ve znění pozdějších předpisů, naší advokátní kanceláři k zaslání obchodního sdělení
ve formě newsletteru. K žádným jiným obchodním sdělením Váš souhlas tímto není udělen. Doba,
po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovány je neomezená, respektive po dobu vydávání
newsletteru naší advokátní kanceláří.
Osobní údaje budou pro tento účel zpřístupněny pouze oprávněným osobám v naší advokátní
kanceláři, a to pouze v nezbytně nutné míře pro splnění účelu zpracování. Žádným třetím osobám
Vaše osobní údaje poskytnuty nebudou. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete
odvolat, a to zasláním žádosti na níže uvedený e-mail. Ze strany naší advokátní kanceláře
nedochází k systematickému zpracování Vašich osobních údajů. Údaje jsou zpracovávány jak
manuálně, tak automatizovaně a jsou uloženy na našich serverech.
4.

Zpracování osobních údajů osob ucházejících se o pracovní pozici v DKS LEGAL

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Vámi udělený souhlas, který byl
udělen Vaším vyplněním a odesláním formuláře na našich internetových stránkách www.akdks.cz.
Souhlas ke zpracování osobních údajů je udělen k těm osobním údajům, které jste v rámci
kontaktního formuláře v sekci Kariéra vyplnil(a).
Účelem zpracování osobních údajů je možnost kontaktování Vaší osoby z důvodu zařazení Vaší
osoby do výběrového řízení a pro případ pozvání na osobní pohovor. Doba, po kterou budou Vaše
osobní údaje zpracovány, je nezbytně dlouhá doba pro realizaci a ukončení výběrového řízení.
Osobní údaje budou pro tento účel zpřístupněny pouze oprávněným osobám v rámci naší
advokátní kanceláře, a to pouze v nezbytně nutné míře pro splnění účelu zpracování.. Svůj souhlas
se zpracováním osobních údajů můžete odvolat, a to zasláním žádosti na níže uvedený e-mail. Ze
strany naší advokátní kanceláře nedochází k systematickému zpracování Vašich osobních údajů.
Údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně a jsou uloženy na našich serverech.

PRÁVA SUBJEKTU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše základní práva, která Vám z Nařízení GDPR plynou, jsou následující:
−

Právo na přístup k osobním údajům, tedy právo požádat Správce údajů, tj. naši advokátní
kancelář, o potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud ano, máte zejména právo
žádat o informaci, jaké kategorie Vašich osobních údajů jsou zpracovávány, za jakým
účelem, případně jakým třetím subjektům budou osobní údaje zpřístupněny, po jakou
plánovanou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy, zda máte právo žádat výmaz či opravu
osobních údajů či omezení jejich zpracovávání či vznést námitku proti tomuto
zpracovávání, zda máte právo podat stížnost u dozorového úřadu atd.

−

Právo na opravu osobních údajů, tj. právo žádat po Správci opravu či doplnění Vašich
osobních údajů v případě, že jsou nepřesné či neúplné.

−

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce –
advokátní kanceláře zlikvidovat Vaše osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud jsou
splněny zákonné podmínky a pokud o to Správce údajů požádáte.

−

Právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. právo žádat Správce, aby v určitých
případech dočasně omezil zpracování Vašich osobních údajů.

−

Právo vznést námitku, tj. právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich
osobních údajů, a to za předpokladu, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve veřejném
zájmu či na základě oprávněného zájmu Správce. V případě vznesení námitky Správce tyto
osobní údaje dále nezpracovává, a to za předpokladu, že neprokáže závažné oprávněné
důvody pro jejich zpracování.

−

Právo na přenositelnost, tj. právo žádat po Správci osobní údaje, které jste Správci
poskytli, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat
jinému správci, nebo (pokud je to technicky možné) žádat, aby si je správci předali mezi
sebou.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás prostřednictvím emailu
na adresu sekretariat@akdks.cz, popř. osobně v sídle naší advokátní kanceláře
Stejně tak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to zasláním
emailu na adresu sekretariat@akdks.cz, popř. osobně v sídle naší advokátní kanceláře.
KONTAKTNÍ INFORMACE
V případě jakýchkoli dotazů, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů, nás můžete
kontaktovat na e-mailové adrese sekretariat@akdks.cz, popř. na naší adrese: DKS LEGAL
advokátní kancelář, Praha 1 – Nové Město, Ostrovní 126/30, PSČ 110 00.
Více informací o Vašich právech lze nalézt na oficiálních internetových stránkách Úřadu pro
ochranu osobních údajů, zejména na adrese: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d27276.

Pokud i přes vše výše uvedené budete nespokojeni se zpracováním Vašich osobních údajů naší
advokátní kanceláří, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
***

