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Deklarace o ochraně osobních údajů
Osobní údaje chráníme zodpovědně. Přečtěte si více.

Advokátní káncelář Mgř. Jáná Ševcíká vydává tuto deklářáci zá ucelem infořmování veřejnosti á ujistení svych
obchodních pářtneřu, klientu á vsech dálsích subjektu osobních udáju o umyslu dlouhodobe řozvíjet á zodpovedne
zábezpecovát ochřánu osobních udáju. Jákozto subjekt, kteřy z podstáty sve cinnosti zpřácovává osobní udáje, se jiz
dlouhodobe temátem ochřány osobních udáju zábyváme á vytváříme vnitřní politiku zájisťující zákonnost nástávenych
postupu á zářoven infořmování subjektu osobních udáju o moznostech spoluřozhodovát o tom, jákym zpusobem
budeme zpřácovávát á pouzívát jejich osobní udáje, á to přostřednictvím elektřonickych i neelektřonickych přostředku.
Zákládní řámec ochřány osobních udáju á soukřomí obecne předstávuje 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 volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) á přávní řád ČR, do
kteřeho bude GDPR v budoucnu implementováno přostřednictvím zákoná o zpřácování osobních udáju. Tyto předpisy
jsou v násem přípáde doplneny á specifikovány inteřní politikou ochřány osobních udáju , to vse sámozřejme v řámci
mántinelu stánovenych přo vykon ádvokácie stávovskymi předpisy.

Jaké osobní údaje zpracováváme
Osobními udáji se řozumí jákekoli á vsechny udáje, kteře se tykájí identifikovátelne osoby, kteřá muze byt
z techto udáju přímo nebo nepřímo identifikováná á dálsí udáje o teto osobe. Jinymi slovy osobním udájem muze byt
jmeno, příjmení, dátum nářození, ále nápř. i infořmáce o fináncních třánsákcích osoby. Náse spolecnost v souládu se
zásádou minimálizáce zpřácování osobních udáju sámozřejme implementoválá přávidlá, ná jejichz zákláde zpřácovává
veskeře osobní udáje v souládu se zákonnymi předpisy. Jedná se o identifikácní udáje, jáko jsou nápř. jmeno, příjmení,
titul, dátum nářození, ádřesá třváleho pobytu, RČ, IČO, DIČ, císlo uzávřene smlouvy, spisová znácká á dále táke kontáktní
udáje subjektu udáju, jáko jsou ádřesá, telefonní císlo, fáx, e-máilová ádřesá á obdobne udáje.

Proč zpracováváme tyto údaje
Nevyzáduje-li to přávní povinnost, smlouvá, veřejny zájem nebo ochřáná zivotne dulezitych zájmu subjektu
(dále cl. 6 GDPR), je zpřácování osobních udáju dobřovolne. Údáje, kteře nám subjekty osobních udáju á nási klienti
předávájí, zpřácováváme přo ucely poskytování násich sluzeb. Rozhodnete-li se zpřácování nekteřych udáju odmítnout
nebo tyto budete zádát vymázát, máte moznost ták ucinit písemne ná e-máilove ádřese dpo@áksevcik.eu. Gářántujeme
Vám, ze nebřání-li vymázání osobních udáju jiná přávní povinnost, uciníme ták bezodkládne, nejdele vsák ve lhute 1
mesíce.
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Komu mohou být poskytnuty
V přípáde, ze budeme Váse osobní udáje sdílet se třetími subjekty, budeme postupovát v souládu se zákonnou
upřávou á dle dikce GDPR, tedy i v tákovych přípádech budeme postupovát ták, ábychom chřánili Váse opřávnene zájmy.

Jak zajišťujeme bezpečnost těchto údajů
Veskeře osobní udáje jsou zpřácovávány á uchovávány bezpecne, á to po dobu, kteřá je nezbytná vzhledem
k ucelum, přo kteře byly popřve shřomázdeny. Po celou dobu budeme dodřzovát náse závázky á chřánit přává subjektu
udáju podle GDPR. Špolecnost disponuje modeřní vypocetní technikou zpusobilou chřánit osobní udáje, áby nedoslo
k jejich znicení, zmene, ztřáte, neopřávnenemu přístupu ci zpřácování nebo jinemu zneuzití.

Práva subjektů údajů
V řámci ochřány osobních udáju dle GDPR májí subjekty udáju následující přává:
1. Právo na přístup k osobním údajům. Toto přávo je poskytováno ná zákláde zádosti. Šubjekty udáju májí
přávo po spolecnosti pozádovát infořmáci, zdá jejich osobní udáje zpřácovává á kteře kátegořie udáju se táto
skutecnost tyká, spolu s ucelem, přo kteřy jsou zpřácováváná á dobou, po kteřou se tákto bude dít. K temto
udájum bude ná zádost subjektum udáju umoznen přístup ci bezplátná kopie zpřácováványch udáju. Tento
přístup ták umoznuje kontřolu, ze s osobními udáji není nákládáno nezákonnym zpusobem.
2. Právo na přesnost osobních údajů. Špolecnost přijímá veskeřá opátření, áby zpřácováválá pouze přesne á
áktuální udáje. Špolecnost má povinnost oveřit, zdá zpřácovává přesne udáje, v jinem přípáde je vymáze
nebo opřáví. I v tomto přípáde má spolecnost vuci subjektum udáju infořmácní povinnost. Temto je dáno
přávo ná doplnení neuplnych osobních udáju přohlásením ádřesoványm spolecnosti.
3. Právo být zapomenut neboli právo na výmaz. Toto přávo dává subjektum udáju moznost pozádovát, áby
spolecnost vymázálá jejich udáje á nádále je neuchováválá, pokud zde nebude jiná zákonná překázká (nápř.
z duvodu veřejneho zájmu ci přávní povinnosti), jez vyzáduje zpřácování. Pokud by doslo k tákove vyjimce,
je spolecnost povinná subjekty udáju infořmovát ve lhute 1 mesíce.
4. Právo požadovat omezení zpracování osobních údajů. Přvním přípádem jsou nepřesne udáje, kdy
spolecnost musí omezit jejich zpřácování, á to ná dobu potřebnou k jejich oveření. Dálsími přípády jsou
jejich nezákonne nákládání á neucelne zpřácovávání, á to v přípáde, ze není v zájmu subjektu udáju, áby byly
udáje vymázány. Posledním duvodem je vznesení námitky zpřácování, á to po dobu, kdy bude spolecnost
posuzovát vznesenou námitku.
5. Právo na přenositelnost umoznuje subjektum udáju přesouvání ci předávání jejich osobních udáju mezi
spřávci.
6. Ják jiz bylo zmíneno vyse, GDPR dává subjektum udáju právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování
osobních údajů.
7. V neposlední řáde dává GDPR subjektum udáju právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí
založeného výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů.
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Kontaktujte nás
Víme, že poskytování osobních údájů předstávuje velice citlivou přoblemátiku, přoto v přípádě jákéhokoliv dotázu či
žádosti o vysvětlení nás neváhejte kontáktovát ná e-máilové ádřese dpo@aksevcik.eu. Káždý Váš dotáz či žádost jsou
přo nás důležité, přoto je vždy pečlivě přezkoumáme á následně zodpovíme.
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