Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně̌ fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů̊ (dále GDPR)
Advokátní kancelář informuje, že je schopna dodržovat všechna pravidla zpracování osobních údajů,
které v rámci naší činnosti obdržíme, a to zejména prostřednictvím nastavení interních procesů,
zabezpečení IT systémů, za pomoci kterých dochází ke zpracování osobních údajů, poskytování
školení zaměstnancům nebo prováděním pravidelného auditu. Veškeré zpracování osobních údajů je
v souladu s GDPR, včetně stanovených účelů tohoto zpracování. Nedochází tedy ke zpracování
osobních údajů způsobem, který by byl neslučitelný se stanoveným účelem.
S osobními údaji pracují naši oprávnění zaměstnanci, a spolupracující advokáti či další subjekty,
kteří jsou v souladu s ust. § 21 zákona č.85/1996 Sb., o advokacii vázáni mlčenlivostí.
Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme na základě splnění povinností vyplívajících ze
zákona, nebo na základě uzavření smlouvy o poskytování právní služby, a to za účelem jejího
řádného poskytování.
Osobní údaje advokátní kancelář neposkytuje třetím osobám ani orgánům veřejné moci, ledaže jde o
případy plnění zákonem uložených povinností správci. Výjimku tvoří údaje týkající se návštěvnosti a
chování návštěvníků na webu www.moreno-vlk.eu, www.moreno-vlk.com , které jsou zpracovávány
zpracovatelem osobních údajů.
Všem subjektům údajů umožňujeme uplatnit práva pro uplatnění všech námitek či nároků
vyplývajících v této souvislosti z právních předpisů (zejména právo na přistup k osobním údajům,
právo na opravu, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo vznést
námitku a právo nebýt subjektem automatizovaného individuálního rozhodování)
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INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
Advokátní kancelář spotřebiteli vždy poskytuje informaci o ceně za poskytované právní služby či
způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb spotřebiteli tak, aby cena odpovídala
vzájemně sjednaným podmínkám. Informace o ceně za poskytnuté právní služby jsou rovněž
nedílnou součástí smlouvy o poskytování právních služeb spotřebiteli, jež advokátní kancelář se
spotřebitelem uzavírá před samotným zahájením poskytování právních služeb.
Spotřebitel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V případě
využití možnosti vypovědět smlouvu ze strany kterékoliv smluvní strany činí výpovědní doba tři
měsíce a počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
Spotřebitel je oprávněn případný spor předložit k mimosoudnímu projednání pověřenému subjektu.
Na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je
pověřeným subjektem pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování
právních služeb Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je
www.cak.cz.
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