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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ÚVOD

1.1 Advokátní kancelář Mgr. Evy Decroix, advokátky a zapsané mediátorky, se sídlem
Jihlava 2159/25, 586 01 Jihlava jako správce osobních údajů ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (dále jen „správce“) shromažďuje, uchovává
a využívá Vaše osobní údaje pro za účelem poskytování advokátních a mediačních
služeb.

1.2 Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) vymezují účel zpracování
osobních údajů a způsob jejich zpracování, kategorizují zpracovávané údaje, určují dobu
uchování osobních údajů a stanoví Vaše práva a povinnosti ve vztahu k ochraně těchto
údajů.

1.3 Zásady se vztahují na zpracování osobních údajů

(a) správcem při komunikaci prostřednictvím webových stránek správce na adrese
www.decroix.cz

(b) správcem během komunikace prostřednictvím e-mailu či telefonu

(c) během trvání obchodního vztahu a vztahu s dodavateli správce

(d) při plnění právních povinností správce

(e) jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

1. Plnění smlouvy, včetně jejího sjednávání (vztahy vyplývající ze smlouvy o poskytování
právních služeb, faktický výkon právních služeb, vztahy s dodavateli správce, nábor
zaměstnanců)

2. Plnění právních povinností (vedení advokátního spisu, plnění povinností dle účetní a
daňové legislativy a předpisů o archivaci)

3. Zasílání obchodních sdělení (newsletterů)
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4. Ochrana oprávněného zájmu správce (identifikace osob při vstupu do prostor správce,
identifikace klienta dle zákona o advokacii a zákona o opatřeních proti legalizaci výnosů
z trestné činnosti)

5. Ochrana oprávněných zájmů třetích osob (zj. klientů správce dle zákona o advokacii)
6. Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím kontaktního formuláře na

www.decroix.cz

3. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

Správce zpracovává následující osobní údaje:
1. Jméno a příjmení
2. Kontaktní adresa
3. E-mail
4. Telefonní číslo
5. Číslo účtu, jiné transakční údaje
6. IČO, DIČ
7. Rodné číslo
8. Datum narození
9. Rodinný stav
10. Další informace

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje mohou být v nezbytné míře a k účelu dle článku 2 Zásad
zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům správce, smluvně zavázaným dodavatelům
správce a v zákonem stanovených případech též orgánům veřejné moci.

6. DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištěních práv a
povinností dle příslušné smlouvy a dále po dobu, po kterou je správce údajů povinen uchovávat
údaje dle obecně závazných předpisů.
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1. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt zpracování údajů správcem máte následující práva:
1. Právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům

Máte právo získat informace, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány. Jsou-
li Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo získat k těmto údajům přístup a
informovat se zejména o účelu jejich zpracování, době uložení těchto údajů a příjemcích
těchto údajů.

2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
Pokud se domníváte, že dochází ke zpracování Vašich neúplných či nepřesných
osobních údajů, máte právo žádat opravu či doplnění těchto údajů. Správce provede
opravu či doplní chybějící údaje bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k technickým
možnostem správce.

3. Právo na výmaz osobních údajů
Správce na Vaši žádost vymaže osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro
který byly shromážděny či zpracovávány, pokud jste odvolal svůj souhlas se
zpracováním údajů a není zde jiný právní důvod pro zpracovávání těchto údajů, pokud
byly údaje zpracovávány protiprávně, pokud jste vznesl námitky proti zpracování údajů
a nejsou dány převažující důvody na zpracování údajů nebo pokud odpadla zákonná
povinnost ke zpracování osobních údajů

4. Právo na omezení zpracování údajů
Správce na Vaši žádost dočasně či trvale znepřístupní, dočasně odstraní či provede jiné
úkony zpracování potřebné pro uplatnění tohoto práva.

5. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo získat a předat jinému správci Vaše osobní údaje zpracovávané správcem.
Vaší žádosti nebude vyhověno, pokud by výkonem tohoto práva byly nepříznivě
dotčeny práva a svobody jiných osob.

6. Právo vznést námitku
Proti zpracování osobních údajů za účelem splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při
výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce máte právo
vznést námitku. Pokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování,
bude zpracování Vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu ukončeno.

7. Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
Pokud se domníváte, že při nakládání s Vašimi osobními údaji došlo k porušení Vašich
práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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7. DALŠÍ INFORMACE

V případě potřeby dalších informací je možné kontaktovat správce na decroix@decroix.cz
Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz).

8. ÚČINNOST

Tyto zásady jsou účinné od 1. 9. 2019.

Mgr Eva Decroix, MBA, advokátka a zapsaná mediátorka


