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Právní základ pro zpracování
• Smlouva o poskytovaéníé praé vníéch sluzřéb
• Poskytovaéníé  osobníéch  ué dajuů  jé  povinnostíé  subjéktu  ué dajuů  –  kliénta  (daé lé  jén  "kliént"),  ktéraé

vyplyévaé  z vyésřé zmíénéřnéé  smlouvy.

Účel zpracování
Poskytovaéníé praé vníéch sluzřéb podlé smlouvy uzavrřénéé  s kliéntém
Prříéjémci osobníéch ué dajuů :
• Orgaény vérřéjnéé  moci (naprř . soudy, spraévníé orgaény)
• V prříépadéř  potrřéby pak takéé  poskytovatéléé  ué drzřby informacřníého systéému
• Dalsř íé prříéjémci dlé potrřéb a pokynuů  kliénta

Doba zpracování osobních údajů
Osobníé ué dajé budou zpracovaévaény po dobu platnosti vyésřé zmíénéřnéé  smlouvy a po jéjíém skoncřéníé s nimi
budé  nalozřéno  dlé  platnéé  praé vníé  ué pravy,  zéjm.  zaékona  cř.  85/1996  Sb.  (zaékon  o advokacii),  zaékona  cř.
499/2004 Sb. (zaékon o archivnictvíé a spisovéé  sluzřbéř  a o zméřnéř  néřktéryéch zaékonuů ) a Narříézéníé Evropskéého
parlaméntu a  Rady (EU) 2016/679 zé  dné 27.  dubna 2016 o ochranéř  fyzickyéch  osob v souvislosti  sé
zpracovaéníém osobníéch ué dajuů  a o volnéém pohybu téřchto ué dajuů  a o zrusřéníé sméřrnicé 95/46/ES (Narříézéníé
GDPR).

Práva klienta
Právo na přístup k osobníém ué dajuů m znaménaé , zřé kliént maé  praé vo od spraévcé – advokaé ta zíéskat informacé o
tom,  zda  zpracovaévaé  jého  osobníé  ué dajé,  a  pokud  ano,  o  jakéé  ué dajé  sé  jédnaé  a  jakyém  zpuů sobém jsou
zpracovaévaény. Kliént maé  takéé  praé vo, aby spraévcé-advokaé t béz zbytécřnéého odkladu opravil na jého zřaédost
néprřésnéé  osobníé ué dajé, ktéréé  sé ho tyékajíé. Néué plnéé  osobníé ué dajé maé  kliént praévo kdykoli doplnit.
Právo  na  výmaz osobníéch  ué dajuů  prřédstavujé  jinyémi  slovy  vyjaédrřénou  povinnost  spraévcé  –  advokaé ta
zlikvidovat osobníé ué dajé, ktéréé  o kliéntovi zpracovaévaé , pokud jsou splnéřny urcřitéé  podmíénky a kliént o to
pozřaédaé .
Kliént maé  právo, aby správce – advokaé t v urcřityéch prříépadéch omezil zpracování jého osobníéch ué dajuů . Proti
zpracovaéníé, ktéréé  jé zalozřéno na opraévnéřnyéch zaé jméch spraévcé – advokaé ta, trřétíé strany nébo jé nézbytnéé
pro splnéřníé ué kolu provaédéřnéého vé vérřéjnéém zaé jmu nébo prři vyékonu vérřéjnéé  moci, maé  kliént praévo kdykoli
vznéést naémitku.
Právo na přenositelnost ué dajuů  daé vaé  kliéntovi mozřnost zíéskat osobníé ué dajé, ktéréé  spraévci poskytl, v béřzřnéém
a strojovéř  cřitélnéém formaé tu. Tyto ué dajé muů zřé naé slédnéř  prřédat jinéému spraévci, nébo pokud jé to téchnicky
mozřnéé , zřaé dat, aby si jé spraévci prřédali mézi sébou.
Praévo kdykoli odvolat souhlas sé zpracovaéníém osobníéch ué dajuů  sé néuplatníé, jélikozř  osobníé ué dajé kliénta
jsou  zpracovaévaény  z  duů vodu  plnéřníé  smlouvy  uzavrřénéé  s  kliéntém,  nikoli  na  zaékladéř  souhlasu  sé
zpracovaéníém.
V prříépadéř , zřé budé kliént jakkoli néspokojén sé zpracovaéníém svyéch osobníéch ué dajuů  provaédéřnéé  spraévcém –
advokaé tém, muů zřé podat stíézřnost prříémo jému, nébo sé obraé tit na UÚ rřad pro ochranu osobníéch ué dajuů .
Víécé  informacíé  o  praévéch  kliénta  muů zřété  dohlédat  na  intérnétovyéch  straénkaé ch  UÚ rřadu  pro  ochranu
osobníéch ué dajuů  (https://www.uoou.cz/6-prava-subjéktu-udaj/d-27276).


