Informace o zpracování osobních údajů
Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje,
že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem
č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) 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, jakož i v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
1. Správce a subjekt údajů
Správcem osobních údajů je Mgr. Lenka Čiháková, advokátka, se sídlem Brněnská 642, 684
01 Slavkov u Brna, ev. č. ČAK 19438, IČO: 09537775, tel.: 736 111 439, email:
lenka.cihakova@centrum.cz (dále jen „advokát“)
Subjektem údajů jsou klienti, zájemci o poskytnutí služeb, a další třetí osoby v souvislosti
s poskytováním právních služeb (např. protistrana, svědci, znalci, apod.)
2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Advokát zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a) identifikační údaje, zejména pak jméno, příjmení, veškerá předchozí příjmení, titul, rodné
číslo, daňové identifikační číslo, adresu trvalého pobytu, kopie osobních dokladů
b) kontaktní údaje, zejména pak korespondenční adresu, emailovou adresu a telefonický
kontakt
c) transakční údaje, zejména pak čísla účtů, informace o platbách
d) osobní údaje související s poskytováním právních služeb – tj. veškeré údaje, které klient
poskytl advokátovi v souvislosti s poskytováním právních služeb nebo které se advokát jinak
v této souvislosti dozvěděl, zejména při zastupování klienta v soudním, rozhodčím, správním
či jiném řízení.
e) zvláštní kategorie osobních údajů – dle charakteru poskytovaných služeb Advokát
zpracovává rovněž fotografické, audio a audiovizuální záznamy, údaje vypovídající o
kulturní, společenské a ekonomické situaci klienta, údaje o rodinném stavu a rodinné situaci,
údaje o finanční situaci, údaje o probíhajících/hrozících/ukončených
soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních
věcech
3. Právní základ pro zpracování a účel zpracování
 Advokát zpracovává osobní údaje především za účelem poskytování právních služeb a
plnění dalších smluvních povinností vůči klientovi, dále za účelem vedení dokumentace o
případu klienta, vedení účetnictví, za účelem uplatňování nároků ze smluvních vztahů po
ukončení smlouvy a za účelem plnění právních povinností v souvislosti s výkonem
advokacie.
4. Příjemci osobních údajů
 Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 Poskytovatelé údržby informačního systému
 Další příjemci dle potřeb a pokynů.

5. Doba zpracování osobních údajů
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.
6. Práva subjektů údajů
Subjektům údajů náleží následující práva:
a) právo na informace - je plněno těmito zásadami zpracování a ochrany osobních údajů
b) právo na přístup - v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce advokát sdělí,
jaké osobní údaje o jeho osobě zpracovává a z jakého důvodu
c) právo na doplnění a změnu osobních údajů - v případě žádosti subjektu údajů o změnu
nebo doplnění osobních údajů tyto advokát změní
d) právo na omezení zpracování - pokud se subjekt údajů domnívá, že advokát zpracovává
nepřesné údaje, domnívá se, že advokát provádí zpracování nezákonně, ale subjekt údajů
nemá zájem všechny údaje smazat, nebo pokud subjekt údajů vznesl námitku proti
zpracování. Omezit lze také jen rozsah osobních údajů nebo účel zpracování
e) právo na přenositelnost - v případě požadavku subjektu údajů mu ve lhůtě 1 měsíce advokát
sdělí, jaké osobní údaje zpracovává a z jakého důvodu, a to ve strojově čitelné podobě, aby
subjekt údajů mohl své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému
f) právo na výmaz (být zapomenut) - v případě oprávněného požadavku subjektu údajů ve
lhůtě 1 měsíce advokát zajistí výmaz veškerých osobních údajů subjektu údajů ze svého
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh, případně advokát subjektu údajů
sdělí, které údaje smazal a odůvodní, které smazat není možno
g) stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů - v případě, že se subjekt údajů domnívá, že s
jeho údaji advokát nezachází v souladu se zákonem či nařízením, má právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Advokát však vzhledem k výše uvedeným právům subjektů údajů upozorňuje, že některá tato
práva mohou být omezena z důvodu zachování zákonné advokátní mlčenlivosti.
7. Zabezpečení a uchovávaní osobních údajů
Advokát vyvinul veškerou snahu k tomu, aby veškeré osobní údaje byly zabezpečeny. Osobní
údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního či obdobného vztahu mezi advokátem a
klientem. Po ukončení poskytování právní služby budou tyto údaje uchovávány v souladu
s právními předpisy po dobu pěti let.
Tyto zásady platí od 1. 11. 2020.
Mgr. Lenka Čiháková, advokátka

