ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ SLANINOVÁ VOKÁL
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Advokátní praxe je neodmyslitelně spojena s potřebou práce s osobními údaji. Při poskytování našich
služeb musíme zpracovávat osobní údaje nejen našich klientů, ale též protistran, kolegů advokátů a
dalších třetích osob. V těchto zásadách najdete přehledné informace o tom, jak s údaji nakládáme,
jakož i to, jaká práva můžete v případě potřeby uplatnit.

1: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NÁS
Advokátní kancelář SLANINOVÁ VOKÁL je společnou kanceláří samostatných advokátů Mgr. Martiny
Slaninové a Mgr. Ondřeje Vokála, kteří pod společným jménem poskytují advokátní služby. Vzhledem
k tomu, že naše kancelář je založena na úzké spolupráci, platné právní předpisy nás označují za tzv.
společné správce osobních údajů. To znamená, že společně zpracováváme Vaše osobní údaje a
současně za takové zpracování neseme dělenou odpovědnost. Údaje o společných správcích:
Mgr. Martina Slaninová, advokátka
IČ: 71330615
Mgr. Ondřej Vokál, advokát
IČ: 06239013
vystupující jako společní správci pod jménem:
Advokátní kancelář SLANINOVÁ VOKÁL
Na Rokytce 1081/8, 180 00 Praha 8 - Libeň
Tel.: +420 774 724 064
Web: www.sv-ak.cz
E-mail: info@sv-ak.cz

2: ZA JAKÝMI ÚČELY A JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje zpracováváme v případě, že nastane některá z následujících situací:
01:
Spojíte se s námi prostřednictvím webového formuláře, e-mailem nebo telefonicky
V tomto případě jsou zpracovávanými údaji především jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail. Tyto
údaje zpracováváme pro účely komunikace. Máte-li zájem, abychom se dále zabývali právní věcí, s níž
jste se na nás obrátili, zpracováváme další údaje dle povahy případu. Poskytnuté údaje zpracováváme
po dobu zastupování a ukládáme a archivujeme v souladu s právními předpisy.
02:
Zastupujeme Vás na základě plné moci, smlouvy o poskytování právních služeb či Vám
jiným způsobem poskytujeme právní služby
Jste-li našimi klienty, potřebujeme pro účely poskytování právních služeb zpracovávat množství
osobních údajů, jejichž rozsah se vždy bude lišit dle povahy konkrétního případu. Typicky to bude
jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo a e-mail, abychom s Vámi mohli efektivně
komunikovat a připravovat potřebné písemnosti. Veškeré údaje a informace, které nám poskytnete,
podléhají povinnosti mlčenlivosti, která se vztahuje i na ostatní pracovníky kanceláře. Jsme povinni
zajistit, že Vaše osobní údaje neuniknou nikam, kam nemají. Poskytnuté údaje evidujeme v rámci

elektronických a listinných spisů a uchováváme po dobu 5 let ode dne ukončení poskytování právních
služeb v souladu s příslušnými právními předpisy, především Usnesením představenstva ČAK
č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999.
03:
Jste protistranou, účastníkem či jinou osobou vystupující v řízení, v jehož rámci
poskytujeme zastoupení
Naším posláním a současně hlavní povinností je v maximální možné míře hájit zájmy našich klientů.
S tím souvisí i potřeba opatřovat a uchovávat informace o věcech, činnostech a osobách, které jsou
podstatné pro řešení záležitostí našich klientů. Informace o zpracování osobních údajů pro tyto účely
neposkytujeme, a to s ohledem na advokátní mlčenlivost a povinnost postupovat s ohledem na
nejlepší zájmy našich klientů.
04:
Zaujme Vás naše nabídka a jako uchazeč ve výběrovém řízení nám zašlete svůj životopis
Pro účely vyhodnocení profilů uchazečů o spolupráci potřebujeme zpracovat údaje, které jsou typicky
obsažené v jejich životopisech – jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mail, dosažené
vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti, jazykové znalosti nebo další dovednosti. Přijaté životopisy
uchováváme standardně po dobu 3 měsíců po ukončení výběrového řízení. Bez předchozího souhlasu
uchazečů nerozesíláme životopisy jiným subjektům a po skončení doby uložení je odstraňujeme.
05:
Ověřujeme podpisy
Vedení podpisové knihy je upraveno závaznými pravidly. Pro účely ověření pravosti podpisu musíme
provést jednoznačnou identifikaci osoby, jež dokument podepisuje. K tomu potřebujeme jméno,
příjmení, datum narození, adresu, označení dokladu a Váš podpis. Podpisovou knihu vedeme až do
jejího úplného zaplnění (500 podpisů).
06:
Uzavřeme s Vámi jinou smlouvu v rámci vzájemné spolupráce
Některé služby v rámci činnosti naší kanceláře potřebujeme zajistit externě – pro takové účely
uzavíráme se spolupracujícími subjekty smlouvy, jejichž obsah se liší v závislosti na charakteru
konkrétního plnění. Typicky však budeme zpracovávat jméno, příjmení, telefonní číslo, emailovou
adresu, ID datové schránky, IČO, DIČ, pracovní zařazení, organizaci a bankovní spojení. Tyto údaje
s výjimkou kontaktních údajů a pracovního zařazení budeme zpracovávat rovněž pro účely fakturace.
Údaje ze smluv budeme evidovat po dobu 3 let od ukončení účinnosti smlouvy a účetní údaje poté
po dobu 10 let od skončení rozhodného účetního období.
07:
Prohlížíte si naše webové stránky
Náš web používá pro rozlišení jednotlivých zařízení a jejich individuálních nastavení tzv. cookies –
malé datové soubory, které jsou ukládány pomocí webového prohlížeče do Vašeho počítače. Námi
užívané cookies nesbírají žádné informace, které by obsahovaly Vaše přímé osobní údaje. Webové
prohlížeče běžně umožňují snadnou změnu nastavení cookies – pokud budete mít v prohlížeči
povoleno používání cookies, budeme to moci vnímat jako souhlas s tím, aby náš web využíval
standardní cookies. Pro více informací nahlédněte do sekce „Cookies“.

3: NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO DŮVODU PROBÍHÁ NAŠE ZPRACOVÁNÍ?
Všechny údaje zpracováváme na základě příslušných ustanovení platných právních předpisů. Těmito
předpisy rozumíme především 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále také
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, zákon č. 253/2008
Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
zákon č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Aby bylo námi prováděné zpracování osobních údajů zákonné, je nezbytné, aby bylo opřeno alespoň
o jeden z právních titulů (zákonných důvodů) zpracování. Těmito tituly v případě naší činnosti jsou:
•

•

•

•

Plnění smlouvy
− Pokud s Vámi uzavřeme smlouvu o poskytování právních služeb, zastupujeme Vás na
základě plné moci či plníme své povinnosti z jiného smluvního poměru,
zpracováváme Vaše osobní údaje na základě právního důvodu, kterým je plnění
smlouvy.
Plnění právní povinnosti správce
− Jakožto správci osobních údajů máme povinnost některé osobní údaje zpracovávat a
uchovávat. Tuto povinnost nám ukládají např. daňové či účetní předpisy. Jedná se
například o údaje, které zpracováváme v souvislosti s fakturací. Stejně tak zákon
stanoví naši povinnost osobní údaje zpracovávat v rozsahu činnosti ověřování
podpisů, shromažďování údajů při řešení věcí klientů či vedení advokátních spisů.
Oprávněné zájmy správce
− Naším oprávněným zájmem je například zájem na uchování smluvní a jiné
dokumentace pro účely zajištění vymahatelnosti nároků plynoucích z příslušné
dokumentace.
Souhlas
− Váš souhlas se zpracováním potřebujeme například pro účely zpracovávání údajů ze
životopisů či z došlé korespondence. V takových případech se souhlas se zpracováním
předpokládá samotným aktem odeslání příslušného dokumentu.

4: JAKÁ PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM VAŠICH ÚDAJŮ?
V souvislosti s námi prováděným zpracováním Vašich údajů máte rozmanitá práva, která mají přispět
k tomu, abyste nad svým soukromím mohli vykonávat lepší kontrolu. V případě, že budete chtít
některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na nás na uvedených kontaktních údajích a najdeme
řešení. Vaše práva konkrétně zahrnují:
•
•
•
•
•
•
•

Právo na přístup k osobním údajům
Právo na opravu/doplnění osobních údajů
Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“
Právo na omezení zpracování osobních údajů
Právo na přenositelnost osobních údajů
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
- Zpracováváme-li Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas
kdykoli odvolat.

Svá práva můžete uplatňovat písemně, a to primárně formou e-mailové adresy info@sv-ak.cz. V emailu se pokuste, prosím, Váš problém či dotaz blíže specifikovat, ať můžeme najít nejlepší možné
řešení. Svá práva můžete rovněž uplatnit formou dopisu zaslaného na naši korespondenční adresu.

5: K JAKÝM PŘÍJEMCŮM SE MOHOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DOSTAT?
Některé činnosti, které jsou nezbytné k chodu naší advokátní kanceláře, potřebujeme zajistit externě.
Je proto možné, že kromě nadepsaných společných správců mohou mít v nezbytném rozsahu k Vašim

údajům přístup následující subjekty. To samozřejmě nevylučuje naši zákonnou povinnost
mlčenlivosti.
• Externí poskytovatel účetních služeb
• Administrátor webových stránek kanceláře www.sv-ak.cz
• Poskytovatel interního informačního systému ISAK
• Poskytovatel IT služeb a služeb podpory

6: COOKIES
Cookies jsou malé datové soubory ukládané na Váš disk, které nesou data související s prohlížením
našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu
přizpůsobeného Vašemu prohlížeči. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve
svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je
v případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:
•
•
•
•
•
•

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz
IE: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

7: PLATNOST TĚCHTO ZÁSAD
S vývojem činnosti kanceláře a změnami právních předpisů je možné, že budeme muset v budoucnu
provést dílčí úpravy těchto zásad. O zásadních změnách Vás budeme samozřejmě v časovém
předstihu informovat, nicméně doporučujeme tyto zásady čas od času zkontrolovat, neboť může
dojít k nepatrným, dílčím úpravám.
Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 25. 5. 2018.

