Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem
Úvodní ustanovení
Advokát, Mgr. Martin Polách, evidenční č. České advokátní komory 10885, se sídlem ve
Frýdku-Místku, Řeznická 31, PSČ 738 01, IČO 71458182, se jakožto správce osobních údajů, které mu
budou klienty poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními
předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením 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 „Nařízení“). Advokát je vázán povinnou mlčenlivostí o jakékoliv informaci, kterou získal v
souvislosti s poskytováním právní služby. Chráněnou se stává jakákoliv informace, sdělená
advokátovi i ve formě dotazu, který je položen zájemcem o právní službu. S případnými osobními
údaji klientů a dalších osob je nakládáno způsobem, který vyplývá ze smlouvy o poskytnutí právní
služby mezi klientem a advokátem v rámci on-line poradenství advokáta.
Právní základ pro zpracování a účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovány a uchovávány za podmínek a v mezích stanovených platnou
právní úpravou, zejména v návaznosti na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení. Právním
základem tak je platná právní úprava a smlouva o poskytnutí právní služby uzavřená mezi
klientem a advokátem v rámci on-line poradenství advokáta. Účelem zpracování osobních údajů
je poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.
Rozsah a doba zpracování osobních údajů
Advokát zpracovává osobní údaje klienta v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová
adresa a případně další údaje, které sdělí klient pro účely poskytnutí právní služby. Informace
obsahující osobní údaje jiných subjektů osobních údajů (např. osobní údaje protistrany, dalších
účastníků smlouvy apod.) jsou zpracovávány v rozsahu potřebném pro poskytovanou právní
službu (právní rozbor, uplatnění pohledávky, sepsání listiny o právním jednání atd.) Osobní údaje
budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro fungování právního vztahu založeného
smlouvou o poskytnutí právní služby v rámci on-line poradenství advokáta. Doba uchování spisu
klienta je stanovena ve stavovských advokátních předpisech a činí pět let ode dne, kdy
poskytování právních služeb bylo ukončeno.
Práva klienta
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od advokáta získat informace o
tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem
jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho
žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli
doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost advokáta
zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient
o to požádá. Klient má právo, aby advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních
údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je
nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má
klient právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat
osobní údaje, které advokátovi poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může
následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali
mezi sebou. V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů
prováděné advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu
pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)
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