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Informace o zpracování a ochraně osobních údajů
fyzických osob - klientů
Vedoucí advokát advokátní kanceláře JUDr. Jaroslav Muroň, ev.č. v ČAK 4693, IČ
63114381, se sídlem Praha 4, Mikulova 15, provozujícího advokátní činnost na adrese
Praha 1, Washingtonova 9 (dále jen “AK“), Telefonní kontakt: 224 240 880, +420
603 804 929, Email: jaroslav.muron@akmuron.cz, jakožto správce osobních údajů,
tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto AK, včetně
rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů AK,
dáá le jen (“AK“)
_____________________________________________________________________________________________
AK, jákožž to spráá vce osobníách úá dájúů , tíámto informúje o žpúů sobú á rožsáhú
žprácováá ní á osobníách úá dájúů toúto AK, vcž etnež rožsáhú práá v súbjektú úá dájúů
soúvisejíácíách se žprácováá níám jejich osobníách úá dájúů AK.
AK žprácováá váá osobní á úá dáje v soúládú s práá vem Evropskeá únie, žejmeá ná
s nárž íáženíám Evropskeá ho párlámentú á Rády (EU) že dne 27. dúbná 2016
cž . 2016/679, o ochránež fyžickyá ch osob v soúvislosti se žprácováá níám osobníách
úá dájúů á o volneá m pohybú tež chto úá dájúů á o žrúsž ení á smež rnice 95/46/ES
á se žáá konem cž . 101/2000 Sb., o ochránež osobníách úá dájúů , ve žnež níá poždež jsž íách
prž edpisúů .

Shromažďované údaje
AK žprácováá váá osobníá úá dáje v náá sledújíácíám rožsáhú:
-

jmeá no á prž íájmeníá
ádresá bydlisž tež /síádlá
rodneá cž íáslo/IČČ O
ádresá elektronickeá posž ty
telefonníá cž íáslo

Účel zpracování
Pro reáližáci náá kúpú á dodáá níá žbožž íá (rožúmíá se i slúžž eb) ná klientem (rožúmíá se
i objednátelem) úrcž eneá míásto, komúnikáci se klientem á splnež ní á dálsž íách
povinnostíá vyplyá vájíácíách že žáá koná AK potrž ebúje žnáá t vyá sže žmíánež neá úá dáje. Tyto
úá dáje AK žíáskáá prž i objednáá vce klientá á to búď trvále, nebo docž ásnež . Jelikožž jsoú
tyto osobní á úá dáje klientá žíáskáá váá ny žá úá cž elem splnež ní á smloúvy, jejíážž smlúvníá
stránoú je klient, prž íápádnež jsoú nežbytneá pro splnež níá práá vníá povinnosti, není
nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.
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Zpracování se souhlasem
Klient múů žž e prž i objednáá vce práá vníách slúžž eb údež lit soúhlás se žprácováá níám vyá sže
úvedenyá ch osobníách úá dájúů pro úá cž ely:
-

žásíáláá níá informácíá soúvisejíácíách s poskytoványá mi práá vníámi slúžž bámi
žásíáláá níá obchodníách sdež leníá/newsletterúů /mágážíánúů klientovi
žásíáláá níá požváá nek ná propágácž níá ákce porž áádáneá AK

Poskytováá níá práá vníách slúžž eb neníá podmíánež no tíámto soúhlásem klientá á klient
múů žž e soúhlás s úchováá váá níám á žprácováá váá níám vyá sže žmíánež nyá ch osobníách úá dájúů
nebo se žásíáláá níám obchodníách sdež leníá, informácíá soúvisejíácíách s poskytováá níám
práá vníách slúžž eb, newsletterúů /mágážíánúů , požváá nek ná propágácž níá ákce kdykoli
odvolát, á to ták, žž e žásž le e-máilovoú žpráá vú ná: járosláv.múron@ákmúron.cž
nebo túto skútecž nost ožnáá mí á AK telefonicky. Tíámto odvoláá níám není á dotcž eno
žprácováá níá osobníách úá dájúů pro úá cž ely splnež níá smloúvy, jejíážž smlúvníá stránoú je
klient, prž íápádnež jsoú nežbytneá pro splnež níá práá vníá povinnosti.

Forma a délka zpracování
Osobníá úá dáje klientá jsoú žprácováá váá ny v elektronickeá podobež áútomátižoványá m
žpúů sobem nebo v tisž tež neá podobež neáútomátižoványá m žpúů sobem. UÚ dáje
žprácováneá žá úá cž elem splnež níá smloúvy, jejíážž smlúvníá stránoú je klient, prž íápádnež
jsoú nežbytneá pro splnež níá práá vníá povinnosti (pro žájisž tež níá poskytováá níá práá vníách
slúžž eb, úá cž etní á povinnosti á dálsž íá) jsoú úchováá ny po dobú nežbytnež nútnoú
stánovenoú práá vníámi prž edpisy (žáá kon cž . 89/2012 Sb., obcž ánskyá žáá koníák, žáá kon
cž . 85/1996 Sb., o ádvokácii, 563/1991 Sb., o úá cž etnictvíá á dálsž íá) nejdeá le vsž ák po
dobú 10 let.

Zpracovatelé
Osobní á úá dáje jsoú pro žájisž tež ní á vyá sže popsányá ch úá cž elúů vedle AK á jejíách
žámež stnáncúů žprácováá váá ny tákeá žprácováteli, á to ná žáá kládež smlúv o žprácováá níá
osobníách úá dájúů úžávrž enyá ch v soúládú s nárž íáženíám á žáá konem.
Zprácováteli osobníách úá dájúů jsoú:
-

Externíá úá cž etníá
IT technik
Archivníá slúžž bá
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Poučení o právech
Klienti májíá k žárúcž eníá ochrány jejich osobníách úá dájúů táto práá vá:
1.Právo na informace
Práá vem ná informáce se rožúmíá vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá v cž l. 13 nárž íáženíá.
Zejmeá ná se jednáá o práá vo klientá ná žnálost totožž nosti á kontáktníách úá dájúů
spráá vce á o žnálost úá cž elú, pro kteryá jsoú osobníá úá dáje klientá AK shromážž ďováá ny
á žprácováá váá ny.
2.Právo na přístup k osobním údajům
Práá vem ná prž íástúp k osobníám úá dájúů m se rožúmíá vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá
v cž l. 15 nárž íáženíá. Zejmeá ná se jednáá o práá vo klientá ná žíáskáá níá potvrženíá od AK,
ždá á prž íápádnež žá jákyá m úá cž elem jsoú osobníá úá dáje klientá žprácováá váá ny.
3.Právo na opravu
Práá vem ná oprávú se rožúmíá vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá v cž l. 16 nárž íáženíá,
žejmeá ná pák práá vo ná to, áby AK oprávilá bež žbytecž neá ho odkládú neprž esneá
nebo nespráá vneá osobníá úá dáje, ktereá se klientá tyá kájíá.
4.Právo na výmaz (být zapomenut)
Práá vem ná vyá máž se rožúmíá vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá v cž l. 17 nárž íáženíá,
žejmeá ná se jednáá o práá vo klientá, áby AK bež žbytecž neá ho odkládú ná požž áádáá níá
klientá vymážálá osobníá úá dáje klientá žá prž edpokládú, žž e pro to búdoú náplnež ny
podmíánky dáneá nárž íáženíám.
5.Právo na omezení zpracování
Práá vem ná omeženíá žprácováá níá se rožúmíá vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá v cž l. 18
nárž íáženíá.
6.Právo na přenositelnost údajů
Práá vem ná prž enositelnost úá dájúů se rožúmí á vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá
v cž l. 20 nárž íáženíá, žejmeá ná pák práá vo klientá žíáskát sveá osobníá úá dáje, ktereá poskytl
AK, ve strúktúrováneá m, bež žžnež poúžž íáváneá m á strojovež cž itelneá m formáá tú.
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7.Právo vznést námitku
Práá vem vžneá st náá mitkú se rožúmí á vesž keráá práá vá klientá obsážž enáá v cž l. 21
nárž íáženíá.
Zjistíá-li nebo domníáváá -li se klient, žž e AK žprácováá váá jeho osobníá úá dáje v rožporú
s ochránnoú klientová soúkromeá ho žž ivotá, v rožporú s nárž íáženíám nebo v rožporú
se žáá konem múů žž e požž ádovát po AK vysvež tleníá cž i požž ádovát, áby byl tákovyá to
stáv odstránež n.
Klient máá dáá le práá vo obráá tit se se stíážžnostíá ná UÚ rž ád pro ochránú osobníách úá dájúů ,
kteryá plníá úá lohú dožoroveá ho úá rž ádú ve vež cech ochrány osobníách úá dájúů .
Práá vo klientá ná jineá prostrž edky soúdníá á spráá vníá ochrány tíám neníá dotcž eno.
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