INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Mazel a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.
IČO: 081 64 258
se sídlem: Belgická 276/20, Vinohrady, 120 00 Praha 2
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 314023
(dále jen „advokátní společnost“)
jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat klienta, příp. jejich zástupce, i třetí osoby
(dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany advokátní
společnosti, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů advokátní
společností.
Advokátní společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 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 jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy
v oblasti ochrany osobních údajů.
Advokátní společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a
v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.
Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
Poskytování právních služeb
§

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž
smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy
o Advokátní společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů zejména
v rozsahu – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, případně
adresa bydliště nebo sídla, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, e-mailová adresa, telefonní
číslo, jakož i osobní údaje, které o subjektu údajů advokátní společnost získá
v souvislosti s poskytováním právních služeb z dalších zdrojů, zejména údaje
poskytnuté protistranou nebo dalšími osobami při vedení Vaší právní věci, případně z
veřejných rejstříků.
o Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro
uzavření nebo změnu smlouvy o poskytování právních služeb, přičemž poskytnutí
osobních údajů slouží primárně k výkonu agendy spojené s Vaším právním
zastupováním.
o Advokátní společnost v souvislosti s poskytováním svých právních služeb klientovi
zpracovává též osobní údaje třetích osob (např. smluvní strany/protistrany klientů,
znalců, tlumočníků apod.), a to v rozsahu, který je nezbytný pro účely naplnění smlouvy
uzavřené mezi klientem a advokátní společností. Advokátní společnost získává osobní
údaje třetích osob zejména prostřednictvím svého klienta, orgánů veřejné moci,
veřejných rejstříků, veřejně přístupných informací (např. internet) apod. Takto získané
osobní údaje třetích osob advokátní společnost zpracovává za účelem oprávněného
zájmu, kterým je řádné plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s
klientem a dále plnění souvisejících právních povinností vyplývajících z předpisů
upravujících výkon advokacie.

§

Plnění právních povinností
o Advokátní společnost shromažďuje a zpracovává nezbytné osobní údaje subjektu údajů
pro účely plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon
advokacie, zejména z důvodu dokumentace postupů advokátní společnosti při
poskytování právních služeb a jejich archivace.

Práva subjektu údajů
Ve vztahu k osobním údajům má subjekt údajů následující práva:
• Právo na přístup k osobním údajům
Právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou
advokátní společností zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním
údajům a k dalším informacím dle čl. 15 GDPR.
Advokátní společnost poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů
bezplatně, za další kopie na žádost subjekt údajů může advokátní společnost požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.
• Právo na opravu
Právo požadovat, aby advokátní společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní
údaje, které se subjektu údajů týkají, nebo aby doplnila neúplné osobní údaje.
• Právo na výmaz
Právo požadovat, aby advokátní společnost osobní údaje subjektu údajů bez zbytečného
odkladu vymazala, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně.
• Právo na omezení zpracování
Právo požadovat, aby advokátní společnost omezila zpracování, mj. v případě, že z důvodu
uplatnění práva na opravu advokátní společnost ověřuje správnost údajů, nebo pokud by osobní
údaje byly zpracovávány protiprávně, ale subjekt údajů nepožaduje provést jejich výmaz, nebo
pokud již pominul účel zpracování, ale subjekt údajů osobní údaje požadujete pro určení, výkon
nebo obhajobu právních nároků.
• Právo na přenesení údajů
Subjektu údajů toto právo náleží pouze za předpokladu, že zpracování osobních údajů je
nezbytné pro splnění smlouvy – jedná se o právo získat osobní údaje, které se subjektu údajů
týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto
údaje jinému správci (a to i přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky
proveditelné).
• Právo na námitku
Subjektu údajů toto právo náleží pouze za předpokladu, že zpracování osobních údajů je
nezbytné pro účely oprávněných zájmů advokátní společnosti nebo třetích osob – jedná se o
právo požadovat, aby advokátní společnost přestala zpracovávat osobní údaje subjektu údajů,
pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo
právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
• Právo obrátit se s podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Při zpracování osobních údajů ze strany advokátní společnosti nedochází k automatizovanému
rozhodování ani profilování.
Výkon práv subjektů údajů, kterými jsou třetí osoby (viz výše), může být advokátní společností omezeno
v souvislosti s plněním právní povinnosti advokátní společnosti, resp. společníka advokátní společnosti
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním
právních služeb.

Doba zpracování osobních údajů
Advokátní společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů po dobu trvání smluvního vztahu a po
jeho skončení je bude archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy po dobu 5 let.
Kontaktní údaje advokátní společnosti
sídlem: Belgická 276/20, 120 00 Praha 2
e-mail: office@akmazel.cz
tel.: +420 223 554 176
+420 223 554 177

