INFORMACE KLIENTŮM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
(dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).

Informace klientům advokátní kanceláře Mgr. Martina VOLEJNÍKA, advokáta ve věci zpracování osobních
údajů; právo na přístup k informacím o Vašich osobních údajích
Kdo zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje?
Správcem osobních údajů je:
Mgr. Martin VOLEJNÍK, advokátní kancelář
se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, Praha 2
IČ: 007 80 740
samostatný advokát, zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 18029
Koho mohu kontaktovat v případě mých dotazů týkajících se zpracování osobních údajů?
V případě Vašich dotazů se prosím obracejte přímo na:
Mgr. Martina VOLEJNÍKA, advokáta
volejnik@akvolejnik.cz
tel.: +420 774 191 262
Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?
Účel zpracování
Poskytování právních služeb dle
příslušné smlouvy, uzavřené s
klientem

Kategorie Osobních údajů
Jméno, příjmení, trvalý pobyt,
doručovací adresa, datum
narození, rodné číslo, údaje
z občanského průkazu,
cestovního pasu, kopie těchto
dokladů, e-mailová adresa,
telefonní číslo

Délka zpracování
Po dobu trvání účelu
zpracování,
s výjimkou
archivační povinnosti

Kdo je příjemcem osobních údajů?
Příjemci osobních údajů jsou státní orgány a třetí strany, v prvé řadě pak
- orgány moci veřejné;
- obchodní společnosti Equa bank a.s., IČO: 471 16 102, sídlem Praha, Praha 8, Karlín, Karolinská
661/4, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.
zn. B 1830 (v případě poskytování služby advokátní úschovy); a v určitých případech též
- Česká advokátní komora, se sídlem Praha - Nové Město, Národní 118/16, PSČ 110 00, IČ: 660 00
777.
Na základě jakého právního titulu zpracováváme osobní údaje?
Osobní údaje jsou zpracovávány:
- za účelem plnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů smluvní stranou (smlouva o poskytování
právních služeb);
- plnění právní/ch povinnosti/í, která se na Advokáta vztahuje/í.
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Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze podobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování.
V případě, že dojde ze strany Advokáta ke zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektu údajů
(klienta), jsou tyto likvidovány v návaznosti na písemný požadavek klienta, a to nejpozději ve lhůtě
1 měsíc od obdržení takového požadavku.
Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel,
resp. právní důvod jejich zpracování, s výjimkou archivační povinnosti.
Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?
Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete prostřednictvím e-mailové
adresy volejnik@akvolejnik.cz či telefonicky +420 774 191 262.
Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě
jiného právního titulu.
Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické
vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních
údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemců, osobních údajů.
Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?
Vaším právem je zejména:
- udělený souhlas se zpracováním údajů kdykoliv odvolat;
- osobní údaje opravit či doplnit vždy, kdy dojde k jejich změně a informovat příslušné orgány SVJ
o takové změně;
- žádat omezení zpracování;
- vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
- požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní
údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu;
- mít přístup k osobním údajům;
- být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
- výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva „být zapomenut“).
Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?
V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů je Vaším právem podat
stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

V Praze dne 25. 05. 2018

____________________________________
Mgr. Martin VOLEJNÍK, advokát
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