Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)
1.

Osobní údaje jsou advokátem zpracovávány dle obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) a na základě jeho hlavních zásad, zejména zákonnosti,
korektnosti a transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti,
omezení uložení, integrity a důvěrnosti a odpovědnosti zpracovatele.

2.

Veškeré údaje jsou advokátem uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou.

3.

Rozlišujeme tyto kategorie příjemců a osobních údajů, které nám slouží k různým
účelům:
klientská agenda za účelem naplňování právních služeb (zpracováváme
jméno, adresu, datum narození a případné další údaje vyplývající ze spisu),
obchod a marketing, komunikace on-line (zpracováváme firmu a IČ),
daně a účetnictví (zpracováváme údaje nezbytné pro řádné vedení účetnictví),
zaměstnanci a spolupracující advokáti (zpracováváme jméno, IČ,
případně DIČ a případně další informace vyplývající z právní agendy).

4.

Osobní údaje budou advokátem zveřejněny pouze v případě, že to vyžaduje
zákon či zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých
zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku
klientů a obhajobě jejich zákonných práv nebo z příkazu platného nařízení
soudu nebo donucovacího orgánu.

5.

Advokát provedl opatření, aby údaje klientů, třetích osob a zaměstnanců byly
chráněny a advokát použil náležité technické a organizačně bezpečnostní
opatření k ochraně proti jakémukoliv neoprávněnému nebo nezákonnému
zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

6.

Osobní údaje jsou archivovány a zpracovávány v České republice.

7.

Zahájením obchodní spolupráce dávají
zpracováním a nakládání s osobními údaji.

8.

Klienti a dotčené třetí osoby si mohou vždy vyžádat seznam osobních údajů, které o
něm vedeme, opravu určitých osobních údajů, které klienti nebo dotčené třetí osoby
považují za nesprávné nebo nerelevantní nebo mohou požádat o vymazání nebo jiné
odstranění osobních údajů. Osobní údaje budou na žádost zaktualizovány nebo
odstraněny v souladu s platnou právní úpravou.

9.

Klient nebo dotčená třetí osoba může kdykoliv požádat o vymazání svých
osobních údajů a po zvážení okolností žádosti bude žádosti vyhověno v souladu
s platnou legislativou.
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10.
Kontaktní údaje advokáta, jakožto správce osobních údajů, jsou uvedeny dále na
těchto webových stránkách.
11.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů ohledně toho, jak advokát používá osobní
údaje, jak uplatnit práva klienta nebo dotčené třetí osoby nebo ohledně prohlášení o
ochraně osobních údajů, se může klient nebo dotčená třetí osoba, případně zaměstnanec, obrátit na: infoakliska@advokacie.net.

