Informace související se zpracováním osobních údajů klienta
Společnými správci osobních údajů v advokátní kanceláři jsou spolupracující advokáti Mgr. Václav
Láska (ev. č. ČAK 13280, IČ 68141343), Mgr. Barbora Kutová (ev. č. ČAK 16395, IČ 04193636)
a Mgr. Alena Průšová (ev. č. ČAK 17060, IČ 05175585), se sídlem Štefánikova 1/65, 150 00 Praha 5
– Smíchov. Kontakt do advokátní kanceláře je uveden v zápatí tohoto dokumentu a na webových
stránkách www.ak-laska.cz.
Právním základem pro zpracování osobních údajů klienta je dohoda o poskytování právních služeb
uzavřená mezi klientem a advokátem. Poskytování osobních údajů je povinností klienta (subjektu
údajů) vyplývající z této dohody. Účelem zpracování je poskytování právních služeb podle této
dohody.
Osobní údaje klienta mohou být poskytnuty či zpřístupněny těmto potenciálním příjemcům: orgánům
veřejné moci (soudy, správní orgány, soudní exekutoři, notáři apod.), pracovníkům advokátní
kanceláře, případně dalším příjemcům dle potřeb a pokynů klienta.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné dohody. Po jejím skončení s nimi
bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii, zákona
č. 466/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dle nařízení
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
95/46/ES (nařízení GDPR).
Ze zpracování osobních údajů advokátem (správcem) vyplývají klientovi zejména tato práva:
- požadovat od advokáta (správce) informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje,
o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
-

žádat po advokátovi (správci) opravu nepřesných osobních údajů o své osobě, a to
bez zbytečného odkladu;

-

žádat (v určitých případech) omezení zpracovávání svých osobních údajů; kdykoliv může
vznášet námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta
(správce), třetí strany, nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci;

-

právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které klient správci poskytl,
v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje může klient následně předat jinému správci;
může také dát pokyn, aby si správci předali údaje mezi sebou;

-

právo obracet se na advokáta (správce) se stížnostmi v případě jakékoliv nespokojenosti
se zpracováváním svých osobních údajů ze strany advokátní kanceláře advokátů (společných
správců); se stížností se klient může obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění dohody uzavřené s klientem, nikoliv
na základě souhlasu klienta se zpracováním. Nadto vyplývá povinnost advokáta zpracovávat osobní
údaje – řádně vést klientův spis a následně jej archivovat – ze zvláštních právních předpisů, zejména
ze zákona o advokacii. Těchto povinností nemůže klient advokáta zprostit ani odvoláním souhlasu
se zpracováním svých osobních údajů.
Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu
osobních údajů – www.uoou.cz.

