Informace o zpracování osobních údajů
dle čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „GDPR“)

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů
Obchodní firma:
Mgr. Jan Dáňa, advokát
IČ:
66254116
Ev. č. ČAK:
09643
Sídlo:
Václavské náměstí 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail:
pravnici@dppartners.cz
(dále jen „správce“)
Zpracovávané osobní údaje
Správce zpracovává následující osobní údaje svých klientů:
- Jméno a příjmení
- Datum narození
- Rodné číslo
- Identifikační číslo
- Adresa
- Telefon
- E-mail
- Další osobní údaje potřebné pro poskytování klientem požadovaných právních služeb (např.
údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o
majetkových poměrech klienta apod.; rozsah poskytovaných osobních údajů je závislý na
specifikaci právních služeb požadovaných klientem).
Správce osobní údaje poskytnuté klientem zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
(GDPR).
Účely zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování právních služeb klientovi dle smlouvy uzavřené
s klientem.
Právním základem pro zpracování je smlouva uzavřená s klientem, osobní údaje jsou tedy zpracovávány
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Příjemci/Kategorie příjemců osobních údajů
Příjemci osobních údajů jsou:
- advokáti trvale spolupracující se správcem, tj.:
• Mgr. Lukáš Kohout, advokát, ev. č. ČAK: 13980, IČ: 73611018;
• Mgr. Zuzana Ságnerová, advokátka, ev. č. ČAK: 15321, IČ: 02283522;
• JUDr. Martina Mervartová, Ph.D., advokátka, ev. č. ČAK: 10192, IČ: 63593734;
- poskytovatel údržby informačního systému správce;
- osoby/společnosti provádějící účetnictví správce;
- společnost DPP Services s.r.o., IČ: 26438950, se sídlem Alšova 3725, 276 01 Mělník, zajištující
administrativu kanceláře správce;
- orgány veřejné moci (soudy, správní orgány – dle poskytovaných právních služeb);
- další příjemci dle potřeb a pokynů klienta souvisejících s poskytováním právních služeb.

Úmysl správce osobních údajů předat osobní údaje do třetí země či mezinárodní organizaci
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy
Osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu trvání smlouvy uzavřené s klientem a po jejím
skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii,
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
2016/679 (GDPR).
Práva klienta, jakožto subjektu údajů, související s ochranou osobních údajů
Klient má dle nařízení GDPR následující práva:
-

-

-

-

-

-

Právo na přístup k osobním údajům – klient má právo od správce získat informace o tom, zda
zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány;
Právo na opravu osobních údajů – klient má právo, aby správce bez zbytečného odkladu
opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient
právo kdykoli doplnit;
Právo na výmaz osobních údajů – správce je povinen zlikvidovat osobní údaje, které o
klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá. Správce, jakožto
advokát, je však při uchovávání osobních údajů vázán povinnostmi stanovenými právními
předpisy upravujícími výkon advokacie, zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii;
Právo na omezení zpracování osobních údajů – klient má právo, aby správce v určitých
případech omezil zpracování jeho osobních údajů;
Právo vznést námitku proti zpracování – klient má právo vznést námitku proti zpracování,
které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění
úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
Právo na přenositelnost osobních údajů – klient má právo získat osobní údaje, které správci
poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci,
nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou;
Právo podat stížnost u dozorového úřadu – klient má v případě porušení příslušných právních
předpisů týkajících se ochrany osobních údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu
osobních údajů.

Všechna výše uvedená práva je klient oprávněn uplatnit zasláním příslušných žádostí či prohlášení na
e-mailovou adresu správce pravnici@dppartners.cz.

