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PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jako advokát se při výkonu své činnosti denně pracuji s osobními údaji svých klientů, jakož i
dalších fyzických osob. K veškerým takovým údajům přistupuji s patřičným respektem
k soukromí fyzických osob a kladu značný důraz na ochranu před ztrátou, neoprávněnou
změnou či zničením takových údajů.
Já, jakož i všichni moji zaměstnanci, jsme vázáni mlčenlivostí ve smyslu § 21 zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění /dále jen „zákon o advokacii“/. Jsme tedy povinni
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvíme v souvislosti
s poskytováním právních služeb a nejsme oprávněni zpřístupnit jakékoli poskytnuté informace
včetně osobních údajů jakékoli třetí osobě nestanoví-li tyto zásady nebo jiný závazný
normativní právní akt jinak. Tato mlčenlivost se pochopitelně dotýká i sdělených osobních
údajů.
Toto prohlášení činím dále s ohledem na povinnosti kladené mi zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění /dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“/ a
v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a rady /EU/ 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů v platném znění /dále jen „nařízení“/.
Tento dokument se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů, které provádím v rámci své
podnikatelské činnosti, není-li pro konkrétní případ mezi mnou a klientem ujednáno jinak.
Osobním údajem se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoli informace týkající se určené
nebo určitelné fyzické osoby, k níž se osobní údaje vztahují. Tato se považuje za určenou nebo
určitelnou, jestliže lze fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě čísla,
kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro její fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. Tyto zásady se vztahují na veškeré vztahy mezi
mnou a subjekty údajů, kterými se pro účely těchto zásad rozumí zejména klienti, potenciální
klienti, protistrany, moji zaměstnanci a zájemci o zaměstnání.
Vždy dbám na to, aby při zpracování nedošlo k újmě na právech fyzických osob. Prohlašuji, že
jsem přijala vhodná technická a organizační opatření k zajištění odpovídající úrovně
zabezpečení osobních údajů, a to s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení,
povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování.
V souladu s platnými předpisy mi nevznikla povinnost jmenovat pověřence pro ochranu
osobních údajů a nepřikročila jsem k tomuto kroku ani dobrovolně na základě vlastního
rozhodnutí.

Veškerá svá práva popsaná v tomto prohlášení může subjekt údajů uplatnit písemně zasláním
požadavku na adresu: Mgr. Šárka Veselá, advokát, Cyrilská 508/7, 602 00 Brno nebo
prostřednictvím e-mailové adresy sarka@advokatvesela.cz.
Práva subjektů údajů:
Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů tato práva:
§ Právo přístupu: subjekt údajů mne může kdykoli požádat o informaci o zpracování
osobních údajů týkajících se jeho osoby. V takovém případě jsem připravena mu tuto
informaci bezodkladně poskytnout;
§ Právo odvolat souhlas: jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu
údajů, je subjekt údajů oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat a zamezit tak dalšímu
zpracování osobních údajů na tomto základě;
§ Právo podat stížnost: subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému orgánu pro
domnělé porušení platných právních předpisů, přičemž dozorovým orgánem se rozumí
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /www.uoou.cz/;
§ Právo na opravu: subjekt údajů mne může žádat opravu nepřesných údajů týkajících se
jeho osoby;
§ Právo na výmaz: subjekt údajů má právo, abych bez odkladu vymazala osobní údaje,
které se ho týkají, pokud tyto osobní údaje již nejsou potřebné pro účely pro které byly
shromážděny a zpracovávány, byla-li vznesena námitka proti zpracování a neexistují-li
žádné převažující důvody ke zpracování; pokud by byly osobní údaje zpracovávány
protiprávně nebo pokud musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené mi
platnými právními předpisy;
§ Právo na omezení zpracování: v případě, že subjekt údajů popře přesnost
zpracovávaných údajů, jsem povinna omezit zpracování dotčených osobních údajů, a to
na dobu nezbytnou k tomu, abych mohla přesnost osobních údajů ověřit;
§ Právo na informaci: subjekt údajů má právo být informován o veškerých opravách nebo
výmazech osobních údajů nebo omezení zpracování, které provádím a které se jej týkají;
§ Právo vznést námitku: subjekt údajů má právo vznést kdykoli námitku proti zpracování
osobních údajů, které se jej týkají a které jsou zpracovávány z důvodu nezbytnosti pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu nezbytnosti zpracování
za účelem mého oprávněného zájmu;
§ Právo na přenositelnost: subjekt údajů má právo osobní údaje, které se jej týkají a jež
mi poskytl, získat ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu a
tyto předat jinému správci;
§ Právo požádat o informace o přijatých opatřeních: subjekt údajů je kdykoli oprávněn
požádat mne o informaci o opatřeních přijatých pro naplnění práv subjektů údajů.
Takováto informace mu bude z mé strany vždy v přiměřené lhůtě poskytnuta.
Zpracování osobních údajů:
Osobní údaje zpracovávám z postavení správce, případně zpracovatele osobních údajů ve
smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně osobních údajů. V rámci své činnosti shromažďuji
zejména tyto osobní údaje za tímto účelem:
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§
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Poskytování právních služeb: v rámci této činnosti mohu zpracovávat osobní údaje
klientů, potenciálních klientů, jakož i protistran a dalších osob, a to v rozsahu
nezbytném pro poskytnutí právní služby. V této souvislosti může dojít zejména ke
zpracování těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, datum narození, informace
o rodinných příslušnících a dalších nezbytných údajů;
Nabírání nových zaměstnanců: v rámci této činnosti zpracovávám osobní údaje zájemců
o zaměstnání, a to v rozsahu, v jakém mi je samy subjekty údajů poskytnou. Tyto osobní
údaje zpracovávám z titulu svého oprávněného zájmu. Získávání nových zaměstnanců
je nezbytné pro výkon mé podnikatelské činnosti.
Vedení zaměstnanecké evidence: rovněž zpracovávám osobní údaje svých zaměstnanců
za účelem plnění zákonných povinností a uplatňování práv zaměstnavatele v souvislosti
s pracovním poměrem zaměstnanců, za účelem mzdového účetnictví, odvodu daní,
poplatků a povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové pojištění,
evidence docházky do zaměstnání, evidenci pracovních cest a plnění povinností
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zpracování je vždy prováděno
v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu – tj. splnění právní povinnosti. V této
souvislosti zpracovávám zejména tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, rodné
příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, místo narození, okres narození, rodinný
stav, případný druh důchodu, případné zdravotní znevýhodnění, státní občanství, adresa
trvalého bydliště, kontaktní adresa, zdravotní pojišťovna, údaje o manželovi /jméno,
příjmení, datum narození, rodné číslo/, počet dětí, údaje o nezaopatřených dětech
/jména, příjmení, data narození, rodná čísla/, studium, dosažená kvalifikace, předchozí
zaměstnavatel, číslo účtu, srážky ze mzdy, číslo spořícího účtu zaměstnance, telefonní
číslo, datum nástupu do práce, zkušební doba, trvání pracovního poměru, druh práce,
místo výkonu práce, pracovní úvazek, hrubý měsíční příjem, hodinová mzda, prémie,
nepřítomnost v práci a podpis zaměstnance.
Plnění zákonných povinností: zpracovávány jsou údaje určené platným právním
předpisem v rozsahu jím stanoveným.
Další činnosti: při výkonu své podnikatelské činnosti mohu zpracovávat rovněž další
osobní údaje, které mi subjekt údajů sám sdělí. Zpracování však může probíhat pouze
je-li k němu dán právní základ a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro jaký mi
byly osobní údaje subjektem poskytnuty.

Doba zpracování vždy závisí na kategorii osobních údajů a na účelu, pro který jsou osobní údaje
zpracovávány. Vždy ovšem platí, že jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou.
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osobní údaje obsažené v klientských spisech budou zpracovávány po dobu 5 let od
konce období, ve kterém došlo k ukončení poskytování právních služeb v dané věci, a
to s ohledem na čl. 3 Usnesení Představenstva České advokátní komory č. 9/1999
Věstníku ze dne 8. listopadu 1999;
osobní údaje obsažené ve spisech dotýkajících se správy cizího majetku advokátem ve
smyslu § 56 zákona o advokacii budou uchovávány po dobu 10 let od konce období, ve
kterém došlo k ukončení správy majetku, a to ohledem na plnění právní povinnosti
stanovené mi v § 56a odst. 3 zákona o advokacii;
osobní údaje zpracovávané v souvislosti s činěním prohlášení o pravosti podpisu budou
zpracovávány po dobu 3 let ode dne ukončení období, ve kterém došlo k ověření
podpisu, nejméně však po dobu, po kterou budu jako advokát mít v držení Knihu o
prohlášení pravosti podpisu s příslušným zápisem. Po vyplnění všech řádků Knihy o
prohlášení pravosti podpisu odevzdám tuto Knihu České advokátní komoře, která ji
bude archivovat po dobu dalších 50 let;
osobní údaje získané v rámci plnění povinností uložených mi zákonem č. 253/2008 Sb.,
o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
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v platném znění /dále jen „AML zákon“/ budou uchovávány po dobu 10 let od ukončení
období, ve kterém byl ukončen vztah s klientem, a to s ohledem na § 16 AML zákona;
osobní údaje obsažené v účetní evidenci budou uchovávány po dobu 5 let od ukončení
období, ve kterém byly zaneseny do účetní evidence. Dokumenty dotýkající se evidence
daně z přidané hodnoty mohou být uchovávány až po dobu 10 let ode dne ukončení
účetního období, ve kterým byly vystaveny. V případě mzdové evidence zaměstnanců
může být tato lhůta až 30 let, a to s ohledem na plnění právních povinností;
osobní údaje poskytnuté mi zaměstnanci o zaměstnání budou zpracovávány po dobu
maximálně 3 měsíců ode dne jejich poskytnutí, a to z důvodu mého oprávněného zájmu
spočívajícího ve výkonu činnosti prostřednictvím kvalifikovaných osob;
v případě jakéhokoli rizika možného soudního sporu, jsem oprávněna uchovávat osobní
údaje z důvodu svého oprávněného zájmu až po dobu 6 let od ukončení období, kdy
došlo k ukončení poskytování právních služeb v této věci, a to za účelem unesení
důkazního břemene;
ostatní osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 3 let od ukončení období,
ve kterém byly poskytnuty.

Prohlašuji, že osobní údaje nezpracovávám pro jiný účel, než k jakému byly shromážděny. Bez
výslovného souhlasu subjektu údajů nejsem oprávněna využít osobní údaje k jinému účelu, než
pro jaký byly shromážděny. Zpracovávané osobní údaje neprodávám ani nepronajímám třetím
osobám ani jim je nijak nezpřístupňuji, není-li v těchto zásadách stanoveno jinak.
Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
Upozorňuji, že v rámci své činnosti spolupracuji se třetími osobami – externími poskytovateli
služeb, a to zejména za účelem využití nezbytného softwarového vybavení a plnění právních
povinností. Na žádost subjektu údajů jsem kdykoli připravena poskytnout seznam využívaných
externích dodavatelů – zpracovatelů. Všichni výše uvedení zpracovatelé poskytují dostatečné
záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních
údajů splňovalo požadavky platné právní úpravy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů
údajů. Zpracovatel může do zpracování zapojit i dalšího zpracovatele, ovšem pouze za
předpokladu, že tento splňuje stejná opatření k ochraně osobních údajů, k jakým se zavázal ve
smlouvě se mnou. Při zpracování osobních údajů zpracovateli může dojít rovněž k předání
osobních údajů do zahraničí, a to i mimo prostor Evropské unie, zejména zahraničním
zpracovatelům do USA. Všechna tato předání jsou nezbytná pro splnění smlouvy mezi mnou a
subjektem údajů. Všichni zahraniční zpracovatelé jsou členy státu Evropské unie nebo jsou
zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí, což lze ověřit na
https://www.privacyshield.gov/list. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně
ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 nařízení. S ohledem na tuto skutečnost
není pro takové předání osobních údajů do třetí země zapotřebí zvláštní povolení.
Další informace
Při provozu svých internetových stránek www.advokatvesela.cz a www.advokatvesela.eu
využívám službu Google Analytics. Data získaná prostřednictvím služby Google Analytics jsou
využívána zejména pro statistické účely. Zjišťuji tak pouze počet uživatelů, kteří navštívili výše
specifikovanou webovou stránku. Nemám však možnost tímto způsobem získat konkrétní
informace umožňující identifikaci uživatelů, tj. nejsem schopna identifikovat konkrétní subjekt
údajů.

Dále prohlašuji, že za účelem propagace využívám služby Facebook. Prezentace, kterou
vykonávám prostřednictvím této služby neobsahuje žádné osobní údaje vyjma mých vlasních.
Účinnost
Toto prohlášení se vztahuje na veškeré zpracování osobních údajů mou osobou v rámci
poskytování právních služeb a je účinné počínaje dnem 25. 5. 2018.
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