Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem

Správce osobních údajů
Jméé no:
Mgr. Bc. David Dvorř aék
Ev. cř . ČČ AK:
17434
IČČ O:
71852891
Síédlo:
Nérudova 714/8, 691 45 Podivíén
E-mail:
dvorak@advokatzmoravy.cz
Tél:
+420 737 942 628
Právní základ pro zpracování
•
Smlouva o poskytovaé níé praé vníéch sluzř éb
•
Poskytovaé níé osobníéch ué dajuů jé povinnostíé subjéktu ué dajuů – kliénta (daé lé jén "kliént"), ktéraé
vyplyé vaé z vyé sřé zmíénéř néé smlouvy.
Účel zpracování
Poskytovaé níé praé vníéch sluzř éb podlé smlouvy uzavrř énéé s kliéntém
Prř íjé émci osobníéch ué dajuů :
•
Orgaé ny vérř éjnéé moci (naprř . soudy, spraé vníé orgaé ny)
•
V prř íépadéř potrř éby pak takéé poskytovatéléé ué drzř by informacř níého systéé mu
•
Dalsř íé prř íéjémci dlé potrř éb a pokynuů kliénta
Doba zpracování osobních údajů
Osobníé ué dajé budou zpracovaé vaé ny po dobu platnosti vyé sřé zmíénéř néé smlouvy a po jéjíém skoncř éníé s nimi
budé nalozř éno dlé platnéé praé vníé ué pravy, zéjm. zaé kona cř. 85/1996 Sb. (zaé kon o advokacii), zaé kona cř.
499/2004 Sb. (zaé kon o archivnictvíé a spisovéé sluzř béř a o zméř néř néř ktéryé ch zaé konuů ) a Narř íézéníé Evropskéé ho
parlaméntu a Rady (EU) 2016/679 zé dné 27. dubna 2016 o ochranéř fyzickyé ch osob v souvislosti sé
zpracovaé níém osobníéch ué dajuů a o volnéé m pohybu téř chto ué dajuů a o zrusř éníé sméř rnicé 95/46/ES (Narř íézéníé
GDPR).
Práva klienta
Právo na přístup k osobníém ué dajuů m znaménaé , zř é kliént maé praé vo od spraé vcé – advokaé ta zíéskat informacé o
tom, zda zpracovaé vaé jého osobníé ué dajé, a pokud ano, o jakéé ué dajé sé jédnaé a jakyé m zpuů sobém jsou
zpracovaé vaé ny. Kliént maé takéé praé vo, aby spraé vcé-advokaé t béz zbytécř néé ho odkladu opravil na jého zř aédost
néprř ésnéé osobníé ué dajé, ktéréé sé ho tyé kajíé. Néué plnéé osobníé ué dajé maé kliént praé vo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobníéch ué dajuů prř édstavujé jinyé mi slovy vyjaé drř énou povinnost spraé vcé – advokaé ta
zlikvidovat osobníé ué dajé, ktéréé o kliéntovi zpracovaé vaé , pokud jsou splnéř ny urcř itéé podmíénky a kliént o to
pozř aédaé .
Kliént maé právo, aby správce – advokaé t v urcř ityé ch prř íépadéch omezil zpracování jého osobníéch ué dajuů . Proti
zpracovaé níé, ktéréé jé zalozř éno na opraé vnéř nyé ch zaé jméch spraé vcé – advokaé ta, trř étíé strany nébo jé nézbytnéé
pro splnéř níé ué kolu provaé déř néé ho vé vérř éjnéé m zaé jmu nébo prř i vyé konu vérř éjnéé moci, maé kliént praé vo kdykoli
vznéé st naé mitku.
Právo na přenositelnost ué dajuů daé vaé kliéntovi mozř nost zíéskat osobníé ué dajé, ktéréé spraé vci poskytl, v béř zřnéé m
a strojovéř cř itélnéé m formaé tu. Tyto ué dajé muů zř é naé slédnéř prř édat jinéé mu spraé vci, nébo pokud jé to téchnicky
mozř néé , zř aédat, aby si jé spraé vci prř édali mézi sébou.
Praé vo kdykoli odvolat souhlas sé zpracovaé níém osobníéch ué dajuů sé néuplatníé, jélikozř osobníé ué dajé kliénta
jsou zpracovaé vaé ny z duů vodu plnéř níé smlouvy uzavrř énéé s kliéntém, nikoli na zaé kladéř souhlasu sé
zpracovaé níém.
V prř íépadéř , zř é budé kliént jakkoli néspokojén sé zpracovaé níém svyé ch osobníéch ué dajuů provaé déř néé spraé vcém –
advokaé tém, muů zř é podat stíézřnost prř íémo jému, nébo sé obraé tit na UÚ rř ad pro ochranu osobníéch ué dajuů .
Víécé informacíé o praé véch kliénta muů zř été dohlédat na intérnétovyé ch straé nkaé ch UÚ rř adu pro ochranu
osobníéch ué dajuů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjéktu-udaj/d-27276).

