
INFORMACE O ZPRACOVA NI  OSOBNI CH Ú DAJÚ  PRO KLIENTY 

1. Osobní údaje klientů, poskytnuté správci, jsou zpracovávány za účelem a v šíři, která je nutná pro 

splnění smlouvy o poskytování právních služeb a splnění právních povinností správce vůči třetím 

osobám, a to zejména v souladu s čl. 6 písm. a) b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii. 

2. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta, která vyplývá ze smlouvy o 

poskytování právních služeb. 

3. O rozsahu, účelu jakož i na základě jakého právního titulu, jsou osobní údaje klientů společnosti 

zpracovávány, jsou klienti informováni buďto písemně nebo mailem. 

4. Údaje zpracovávané správcem v případě klientů jsou: 

a. jméno, příjmení, titul fyzické osoby (dále jen „FO“)/ firma fyzické osoby podnikatele (dále 

jen „PO podnikatel“), firma právnické osoby (dále jen „PO“) 

b. adresa sídla FO podnikatele/PO, bydliště FO 

c. identifikační číslo, daňové identifikační číslo 

d. číslo bankovního účtu 

e. mailová adresa 

f. telefonní číslo 

5. Příjemci osobních údajů jsou orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány), poskytovatelé 

údržby informačního systému, externí účetní, další příjemci dle potřeb a pokynů klienta. 

6. Správcem osobních údajů je JUDr. Petr Stoklas, kontaktní údaj: Masná 1324/1, PSČ: 702 00 

Ostrava, tel. 774 451 016, mail: advokat@petrstoklas.cz 

7. Údaje poskytnuté správci, budou uchovávány po dobu stanovenou zákonem. 

8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Dle aktuální legislativy, zejména se 

jedná o zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů. Po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy zákona č. 

85/1995 Sb., zákon o advokacii a zákona č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě 

a o změně některých zákonů a 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 (Nařízení GDPR). 

9. Klient může požadovat přístup ke svým osobním údajům, které správce zpracovává, může 

požadovat jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování a vznést námitku proti 

zpracování jakož i uplatnit právo na přenositelnost údajů. Může tak učinit písemné formě, na 

předepsaném formuláři vlastnoručně podepsané na kontaktní adresu správce, popřípadě 

elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem. 

10. Formulář je dostupný na vyžádání u správce. 

11. Stížnost se podává k dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

12. Správce neshromažďuje žádné citlivé údaje klientů, ke kterým by potřeboval jejich výslovný 

souhlas. 

13. Pokud jsou subjektem údajů poskytnuté údaje v bodě 3 písm. e) f), pak postačí ze strany klienta 

konkludentní souhlas s jejich zpracováním.  

14. V případě, že byl udělen klientem souhlas ke zpracování osobních údajů, má právo tento souhlas 

kdykoliv odvolat. 

15. 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) 

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

