
INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Vážení, 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 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), 

účinného ode dne 25. 5. 2018 (dále jen „Nařízení“) si vám tímto dovolujeme poskytnout 

následující informace o zpracování osobních údajů klientů naší advokátní kanceláře: 

 

1. Správce osobních údajů 

 
JUDr. Dagmar Říhová 

advokátní kancelář | insolvenční správkyně  
kontaktní údaje: rihova@ak-rihova.cz 

Tel: +420 318 660166 

Fax: +420 318 637408 
GSM: +420 606 043329 
iMessage | Whatsapp: +420 601 105 693  

ID datové schránky: bxtd55m | jztye5r 
sídlo: ul. 28. října 184 

         Příbram VII 

         261 01 

ČAK 2778, IČ: 147 68 569 

 

www.ak-rihova.cz 

Správce je společností poskytující právní služby v oblasti výkonu advokacie v souladu 

se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2. Účely zpracování osobních údajů 

 

Naše advokátní kancelář zpracovává osobní údaje svých klientů pro účely: 

 

• poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, včetně vyúčtování 

právních služeb, 

• vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, 

jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví. 

 

 

3. Právní základ pro zpracování osobních údajů (zákonnost zpracování osobních 

údajů) 

 

Osobní údaje jsou zpracovávány zákonným způsobem, neboť jsou zpracovávány na 

základě jednoho z uvedených zákonných důvodů dle čl. 6 odst. 1 Nařízení: 

mailto:rihova@ak-rihova.cz
tel:+420%20601%20105%20693
http://www.ak-rihova.cz/
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• Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb, jejíž 

smluvní strnou je klient (subjekt údajů), nebo pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost klienta. 

• Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 

(advokátní kancelář) vztahuje (např. při ověřování podpisů nebo provádění 

advokátních úschov). 

• Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů advokátní kanceláře, 

kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva 

a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je 

subjektem údajů dítě. 

• V omezeném okruhu případů jsou údaje zpracovávány na základě udělení 

souhlasu klienta (pokud jejich zpracování není nezbytné pro splnění shora 

uvedených účelů) – se souhlasem subjektu údajů uchováváme zejména kopie 

dokladů, případně čísla, pro účely ověření podpisů). 

 

 

4. Příjemci osobních údajů 

 

Příjemci osobních údajů našich klientů mohou být výhradně: 

• orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), 

• trvale spolupracující advokáti v rámci poskytování služeb jménem naší kanceláře, 

• poskytovatelé údržby informačního systému, 

• účetní a daňoví poradci, 

• Česká advokátní komora v případě evidence advokátních úschov, 

• další příjemci dle potřeb a pokynů klienta. 

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí, tj. do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci. 

 

5. Doba zpracování osobních údajů 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a po dobu vyžadovanou 

právními předpisy. 

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních 

služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména 

zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon 

o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a v souladu s Nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). 

 

Dokumentace a klientský spis jsou uchovávány po dobu pěti let ode dne ukončení 

poskytování právních služeb dle usnesení představenstva České advokátní komory 

č. 9/1999 Věstníku ze dne 8. 11. 1999. 
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Smlouvy o správně majetku, kopie klientem předložených dokladů, plná moc udělená 

klientem, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku, uschovává 

advokát po dobu deseti (10) let od ukončení správy dle zákona č. 85/1996 Sb., 

o advokacii, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

6. Práva klienta v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

 

6.1. Právo na přístup k osobním údajům 

 

Máte právo od správce získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou 

či nejsou zpracovávány, pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto 

osobním údajům (včetně poskytnutí jejich kopie). 

 

6.2. Právo na opravu, výmaz, případně omezení zpracování 

 

Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na vaši žádost 

nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo 

kdykoli doplnit. 

 

Právo na omezení zpracování znamená, že musíme vaše osobní údaje, u nichž 

bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál 

zpracovávat s výjimkou jejich uložení. 

 

Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže: 

 

• popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli 

přesnost osobních údajů ověřit; 

• zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho 

o omezení jejich použití; 

• jestliže již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je 

požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

• jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu 6.3., dokud 

nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad vašimi 

zájmy nebo právy a svobodami. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost 

správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny 

určité podmínky vyplývající z čl. 17 Nařízení a klient o to požádá. 

 

6.3. Právo vznést námitku 

 

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, 

třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku. 
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6.4. Právo na přenositelnost údajů 

 

Právo žádat, aby byly osobní údaje poskytnuty za účelem jejich předání jinému 

správci osobních údajů, nebo aby byly předány jinému správci osobních údajů ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo máte 

však pouze ohledně těch údajů, které jsou zpracovávány automatizovaně na základě 

souhlasu nebo smlouvy se subjektem. Naše kancelář neprovádí automatizované 

zpracování osobních údajů. 

 

6.5. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

V případě, že zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo 

svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost 

zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Právo 

kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se však ve většině případů 

neuplatní, neboť údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy 

uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

  

6.6. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

 

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů 

prováděným naší kanceláří nebo budete chtít uplatnit vaše práva v souladu 

s Nařízením, můžete podat stížnost, žádost či námitku přímo nám, a to písemně 

poštou nebo e-mailem na adresy uvedené výše, nebo se obrátit na Úřad pro 

ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, 

www.uoou.cz. 

 

 

7. Požadavek na poskytnutí osobních údajů 

 

Dovolujeme si vás touto cestou upozornit, že ve většině případů je poskytnutí osobních 

údajů klientů advokátní kanceláři smluvním požadavkem. Spíše ve výjimečných 

případech vychází tento požadavek ze zákona. V případě odmítnutí poskytnutí osobních 

údajů však pravděpodobně nebudeme schopni požadované právní služby odpovědně 

poskytnout. 

 

Více informací o právech subjektů osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách 

Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

Tento informační dokument je k dispozici také na webu: www.ak-rihova.cz 

 

V Příbrami dne 31.07.2018 

 

JUDr. Dagmar Říhová, advokátka 

http://www.uoou.cz/
https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

