INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ
OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o aplikaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

ÚVODNÍ INFORMACE
Advokátní kancelář Vlk Václav JUDr., advokát, Moreno Vlk & Asociados, sídlem Sokolovská 22, Praha 8, IČO:
66243424 („dále jen AK„) informuje o způsobu aplikace Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 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 (GDPR).
AK informuje, že všichni zaměstnanci AK, spolupracující advokáti jsou vázáni povinnou mlčenlivostí o
jakékoliv informaci, kterou získali v souvislosti s poskytováním právní služby. Mlčenlivost znamená, že
jakákoliv informace související s poskytováním právní služby nesmí být bez souhlasu klienta sdělena komukoliv
mimo AK. Tato mlčenlivost dopadá i na případné osobní údaje jiných osob, které Advokátovi sdělí Klient pro
účely poskytnutí právní služby anebo v souvislosti s ní.
Osobní údaje shromažďujeme na základě uzavření smlouvy o poskytování právní služby, ať již písemně či
konkludentně.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, email, kontaktní adresa, telefonní číslo, IČO, DIČ, číslo účtu, IP
adresa a případně prohlédnuté stránky na webu www.moreno-vlk.eu, www.moreno-vlk.com a jiné transakční
údaje, informace týkající se klienta nebo třetích osob (svědků, protistrany, atd.). Technické informace jako
rozlišení obrazovky, operační systém, druh prohlížeče, geografické a lokalizační údaje jsou zpracovávány
v rozsahu potřebném pro analýzu návštěvnosti webu a pro analýzu chování návštěvníků na tomto webu.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, plnění ze smlouvy, plnění právních
povinností. Osobní údaje svědků, protistrany zpracováváme v rozsahu potřebném pro poskytovanou
právní službu (právní rozbor, žaloba, exekuce atd.).

INFORMACE O PŘÍPADNÝCH PŘÍJEMCÍCH A PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ
AK zpracovává převážně v elektronické formě a neautomatizovaně. Údaje týkající se návštěvnosti a
chování návštěvníků ne webu www.moreno-vlk.eu, www.moreno-vlk.com, IP adresa, lokalizační údaje
jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků jsou
zpracovávány zpracovatelem osobních údajů. Pokud doje ke zpracování osobních údajů pouze
v souvislosti s poskytováním právník služeb ve smyslu zákona č. 85/1996 Sb., advokacii.
S osobními údaji pracují naši oprávnění zaměstnanci, spolupracující advokáti, kteří jsou v souladu s ust.
§ 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii vázáni přísnou mlčenlivostí.
Jiné osobní údaje AK z výše uvedených důvodů neposkytuje žádným třetím osobám ani orgánům
veřejné moci, ledaže jde o případy plnění zákonem uložených povinností správci.
DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Po dobu pěti let ode dne, kdy bylo ukončeno poskytnutí právní služby jsme povinni uchovávat
dokumentaci a klientský spis v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., ve spojení s usnesením České
advokátní komory č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. listopadu 1999 pokud právní nebo zvláštní stavovský
předpis nestanoví jinak. Osobní údaje potřebné např. pro daňové a fakturační povinnosti budou
uchovávány déle, zpravidla 5 let.
PRÁVO NA INFORMACE

Klient má právo na přístup k osobním údajům.
Klient má právo na opravu.
Klient má právo na výmaz (právo být zapomenut).
Klient má právo na omezení zpracování.
Klient má právo vznést námitku.

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA AK JAKO SPRÁVCE

AK lze kontaktovat následujícími vzdálenými způsoby:
•
•
•

e-mailové adrese: praha@moreno-vlk.eu
na telefonu tel: 00420 224 818 736-7
písemně na adrese Sokolovská 22, Praha 8,

Klient (subjekt údajů) tuto informaci bere na vědomí.

Advokátní kancelář Vlk Václav JUDr., advokát, Moreno Vlk & Asociados

