ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
INFORMACE POSKYTOVANÉ SUBJEKTŮM ÚDAJŮ (KLIENTŮM)
Společnost Bányaiová Vožehová, s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 24682098, se sídlem
Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl C, vložka 165725 (dále jen „Společnost“), která při své činnosti jako
správce osobních údajů zpracovává osobní údaje fyzických osob (subjektů údajů), a to
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), tímto
v souladu s čl. 13 GDPR poskytuje následující informace subjektům údajů (svým klientům).

1.

ÚVOD

Společnost jako advokátní kancelář poskytuje svým klientům právní služby spočívající
zejména v zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajobě v trestních věcech,
udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy
právní pomoci, včetně ověřování pravosti podpisů a rovněž vykonává správu cizího majetku
spočívající zejména v přijímání peněz a listin do advokátní úschovy. Veškeré tyto činnosti jsou
realizovány na základě žádosti (poptávky) klientů, resp. na základě ústních či písemných
smluv, jejichž předmětem je právě poskytování výše uvedených služeb ze strany Společnosti
(dále společně jako „Smlouva“). V souvislosti se Smlouvou, resp. při jejím plnění a na jejím
základě jste Společnosti poskytl/poskytnete Vaše dále uvedené osobní údaje. Ve vztahu
k těmto osobním údajům Vás Společnost tímto informuje o následujícím.

2.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

V návaznosti na druh, povahu a rozsah poskytovaných služeb zpracovává Společnost Vaše
následující osobní údaje:
a) Identifikační a kontaktní údaje
Těmito jsou zejména jméno a příjmení, bydliště (sídlo), datum narození či rodné číslo
(IČO, DIČ), e-mailová adresa, telefonní číslo.
b) Údaje související se smluvním vztahem mezi klientem a Společností
Zde se jedná především o veškeré údaje o odměně za poskytované právní služby,
fakturační a transakční údaje klienta včetně bankovního spojení, a dále údaje o vzniku
a skončení smluvního vztahu s klientem či zániku zastupování klienta.
c) Údaje související s poskytovanou službou
Těmito údaji jsou veškeré osobní údaje klientů a dalších třetích osob související
s klientovým právním sporem či jinou právní problematikou, na jejímž řešení se
Společnost jako advokátní kancelář podílí a ohledně které jsou klientovi poskytovány
právní služby. Vzhledem k rozmanitosti řešené právní problematiky není možno
v tomto ohledu poskytnout ani demonstrativní výčet takových osobních údajů – jedná
se o veškeré osobní údaje klienta či třetích osob, které nám klient v souvislosti
s řešenou právní problematikou v průběhu smluvního vztahu poskytne či které
byly/budou ze strany Společnosti dohledány z veřejně dostupných zdrojů (obchodní,
živnostenský, insolvenční rejstřík, katastr nemovitostí atd.).

Není vyloučeno, že při řešení právní problematiky bude nutné, aby Společnost měla
k dispozici i údaje o zdravotním stavu klienta či třetích osob (zejména lékařské zprávy,
znalecké posudky z oboru zdravotnictví atd.). V této souvislosti si Společnost dovoluje
upozornit, že veškeré údaje o zdravotním stavu a údaje s tímto související spadají do
tzv. zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR.
d) Údaje zpracovávané v případě ověřování pravosti podpisu
Těmito údaji jsou jméno, příjmení, bydliště (popřípadě místo pobytu), datum narození,
podpis, údaj, jak byla zjištěna totožnost osoby, včetně označení druhu a čísla dokladu.
e) Údaje nezbytné pro plnění povinností vyplývajících pro Společnost z AML
V případě, že Společnost bude svému klientovi poskytovat takové služby, se kterými
se pojí povinnosti vyplývající pro Společnost ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen „AML“) (např. přijímání peněz do advokátní
úschovy), je (může být) povinností Společnosti zpracovávat tyto osobní údaje:
-

jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo narození,
pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství, telefon, email, povolání,
zaměstnavatel;

-

údaj, zda osoba vystupuje jako podnikatel a pokud ano, tak další údaje
(firma/označení, IČO, sídlo, povaha podnikání klienta);

-

údaj, zda je osoba politicky exponovanou osobou a údaje s tímto související;

-

druh a číslo průkazu/dokladu totožnosti, stát (případně orgán), který průkaz vydal,
doba platnosti průkazu;

-

údaj o původu peněžních prostředků nebo jiného majetku, které jsou předmětem
daného obchodu, případně údaje o původu majetku politicky exponované osoby,
bankovní spojení, účel a povaha obchodu;

-

další údaje a dokumenty získané z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků či databází;

a případné kopie listin a dokumentů, ve kterých jsou tyto osobní údaje uvedeny, resp.
kterými jsou tyto osobní údaje prokázány/ověřeny.
(Pozn.: V případě klienta právnické osoby jsou zpracovávány výše uvedené osobní
údaje statutárních orgánů a skutečných majitelů této právnické osoby, dále osob ve
vrcholném vedení právnické osoby a dále osob, které v daném obchodu jednají.)
f) Údaje nezbytné pro plnění dalších povinností Společnosti
Jedná se o údaje nezbytné zejména pro daňové a obdobné účely, a veškeré další
údaje nezbytné pro účely plnění povinností, které Společnosti vyplývají z právních
předpisů v souvislosti s existencí smluvního vztahu mezi klientem advokátní kanceláře
a Společností (tedy včetně stavovských a právních předpisů na úseku advokacie).

3.

ZA JAKÝMI ÚČELY OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAKÝ JE PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO
ZPRACOVÁNÍ

Společnost v souvislosti s poskytováním služeb a uzavřenou Smlouvou a činnostmi s tímto
souvisejícími zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje, a to pro následující účely a za
podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s následujícími
ustanoveními GDPR:
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a) Poskytování služeb/plnění Smlouvy a s tím související oprávněné zájmy
Společnosti
Jelikož Vám jako klientům poskytuje Společnost jako advokátní kancelář své služby a byla
s Vámi uzavřena Smlouva, zpracovává Společnost Vaše osobní údaje, neboť je to nezbytné
pro účely poskytování služeb a plnění Smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
Veškeré výše uvedené údaje zpracovává a uchovává Společnost rovněž na základě svého
oprávněného zájmu za účelem ochrany práv Společnosti, zejména při obraně proti Vámi
uplatněným právním nárokům vůči Společnosti či případně pro možnost uplatnění
potenciálních právních nároků ze strany Společnosti vůči Vám, a to na základě čl. 6 odst. 1
písm. f) GDPR.
b) Plnění právních povinností Společnosti
Vzhledem k poskytování služeb ze strany Společnosti a existenci smluvního vztahu
založeného mezi Vámi a Společností Smlouvou, a vzhledem k postavení Společnosti jako
advokátní kanceláře dopadá na Společnost celá řada povinností vyplývajících z právních
předpisů (zejména stavovských a právních předpisů na úseku advokacie, AML, daňových
předpisů a předpisů o účetnictví atd.), pro jejichž splnění je nezbytné zpracovávat Vaše osobní
údaje. Z tohoto důvodu Společnost zpracovává Vaše výše uvedené osobní údaje, a to na
základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
c) Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů
Společnost může zpracovávat rovněž údaje o zdravotním stavu klienta či třetích osob a
veškeré údaje s tímto související, které lze zařadit do tzv. zvláštní kategorie osobních údajů
ve smyslu čl. 9 GDPR. Jelikož je toto zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků, je Společnost k jejich zpracování oprávněna na základě čl. 9 odst. 2 písm. f)
GDPR.

4.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu poskytování služby/po celou dobu
trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou a dále po určitou dobu po jeho skončení.
Osobní údaje zpracovávané za účelem ochrany práv Společnosti, budou zpracovávány po
celou dobu poskytování služby/po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou
a dále po dobu trvání nejdelší možné promlčecí lhůty týkající se veškerých nároků, které by
mohly být uplatněny v souvislosti se Smlouvou a vztahy souvisejícími.
Veškeré osobní údaje nezbytné pro plnění povinností Společnosti budou zpracovávány po
dobu, která vyplývá z jednotlivých právních předpisů či která je nezbytná pro plnění povinností
stanovených právními předpisy (zejména právní předpisy upravující problematiku daní a
účetnictví, AML a zde stanovená doba pro uchovávání údajů 10 let od uskutečnění obchodu
nebo ukončení vztahu s klientem, stavovské a právní předpisy na úseku advokacie a zde
stanovená doba archivace klientského spisu 5 let ode dne ukončení poskytování právních
služeb, resp. 10 let po ukončení správy majetku atd.).
Jakmile pomine účel zpracování či Společnost již nebude disponovat žádným právním
důvodem zpracování osobních údajů, Společnost osobní údaje vymaže.
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DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

5.

Vaše osobní údaje může Společnost také předávat dalším subjektům, a to:
-

dodavatelům externích služeb pro Společnost, např. účetních, daňových, auditorských,
poradenských a dalších služeb, dále IT služeb a služeb souvisejících se správou sítí a
databází,

-

překladatelským agenturám, zejména v případě nutnosti přeložit cizojazyčné
dokumenty obsahující Vaše osobní údaje do českého jazyka či naopak z českého
jazyka do jazyka cizího,

-

subjektům, kterým je Společnost povinna poskytovat údaje na základě právních
předpisů (orgány veřejné moci, orgány ČAK apod.).

Dále budou Vaše osobní údaje předávány advokátům, se kterými Společnost trvale či
jednorázově spolupracuje při poskytování právních služeb a stejně tak daňovým poradcům,
se kterými Společnost rovněž spolupracuje na řešení Vašich právních problémů. I tyto
spolupracující osoby budou zpracovávat Vaše osobní údaje, a to rovněž v postavení správců.
Veškeré povinně poskytované informace o zpracování osobních údajů obsažené v tomto
dokumentu se proto obdobně vztahují a použijí i na vztah mezi Vámi jako subjekty údajů a
těmito spolupracujícími osobami jako správci, a tímto je splněna jejich povinnost Vás
informovat o zpracování osobních údajů (z tohoto důvodu Vám již nebudou ze strany těchto
správců poskytnuty žádné další informace o zpracování osobních údajů nad rámec údajů,
které jsou obsaženy v tomto dokumentu).

6.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména následující práva:
a) Právo získat od Společnosti potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje
zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů právo získat k osobním
údajům přístup (blíže viz čl. 15 GDPR).
b) Právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje,
případně s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění
neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (blíže viz čl. 16
GDPR).
c) Právo, aby Společnost vymazala osobní údaje, pokud je naplněn některý z důvodů
uvedených v čl. 17 GDPR, např. pokud již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel
zpracování, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují
žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování atd.
d) Právo, aby Společnost omezila zpracování, a to v případech uvedených v čl. 18 GDPR,
např. pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k
ověření přesnosti osobních údajů, pokud Společnost již osobní údaje dále nepotřebuje
pro účel zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků, či subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů.
e) Právo na přenositelnost osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR.
f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, a to za
podmínek uvedených v čl. 21 GDPR, tedy především ve vztahu k údajům, které jsou
zpracovávány na základě a pro účely oprávněného zájmu Společnosti.
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g) Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
automatizovaném zpracování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.

na

h) Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů
domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným
dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší
informace viz www.uoou.cz.
Dovolujeme si upozornit, že z důvodu zákonné povinnosti mlčenlivosti Společnosti jako
advokátní kanceláře a povinnosti mlčenlivosti jednotlivých (trvale spolupracujících) advokátů
může být výkon práva na přístup k osobním údajům (a případně i výkon dalších výše
uvedených práv) odepřen či omezen.

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ

7.

Vaše osobní údaje mohou být předány do třetích zemí, to však pouze v případě, že Váš právní
spor či jiná právní problematika (na jejímž řešení se Společnost jako advokátní kancelář podílí
a ohledně které jsou klientovi poskytovány právní služby) jakkoli souvisí právě s touto třetí
zemí a pro řádné poskytnutí služby je nezbytné např. zajistit právní pomoc v této třetí zemi u
spolupracujícího advokáta či komunikovat s orgány veřejné moci této třetí země.
V takovém případě Společnost zajistí, aby osobní údaje byly předávány pouze za splnění
zvláštních podmínek dle čl. 44 a násl. GDPR.

POŽADAVEK POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.

V rozsahu, v jakém je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění právní povinnosti
Společnosti anebo pro splnění Smlouvy uzavřené mezi Společností a Vámi, je poskytnutí
osobních údajů zákonným, resp. smluvním požadavkem. Pokud osobní údaje nebudou
poskytnuty, nemůže dojít k řádnému plnění těchto povinností ze strany Společnosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

9.

Ve všech věcech týkajících se ochrany osobních údajů a záležitostech souvisejících, prosíme,
kontaktujte Společnost (případně jednotlivé spolupracující advokáty jako správce) jedním
z následujících způsobů:
-

písemně na adrese sídla Společnosti Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 12000,

-

emailovou zprávou zaslanou na emailovou adresu lawoffice@bvlaw.cz,

-

telefonicky na tel. čísle +420 222 513 681.

Pozn.: V případě, že je klientem Společnosti právnická osoba, vztahuje se tento informační
dokument přiměřeně na fyzické osoby, které právnickou osobu zastupují či s kterými
Společnost při poskytování služeb komunikuje a jedná.
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