
Informace o zpracování osobních údajů 
 
Společnost BROŽ BROŽ VALA advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Marie Steyskalové 
767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, IČ 292 01 195 (dále „Advokátní kancelář“) tímto způsobem 
informuje své klienty a další osoby, jakým způsobem bude postupovat při zpracování 
osobních údajů při poskytování právních a jiných služeb. 

Advokátní kancelář považuje ochranu osobních údajů svých klientů i dalších osob a 
uchovávání těchto údajů jako přísně důvěrných za velmi důležité a zavazuje se s nimi 
nakládat v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 
Advokátní kancelář se tak zejména zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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; dále „GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů, v platném znění.  

 
1) Účel zpracování  

Advokátní kancelář bude zpracovávat osobní údaje za účelem: 

a) Plnění dohody o poskytování právních služeb, včetně jejího uzavření (ať již písemné, či 
ústní, tedy faktické poskytnutí právních služeb) 

b) Plnění jiné smlouvy či dohody, včetně jejího uzavření (vztahy s obchodními partnery, 
nábor zaměstnanců, apod.) 

c) Plnění právních povinností Advokátní kanceláře (zejména povinnosti daňové, účetní, 
apod.) 

d) Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb 

e) Ochrana práv a právem chráněných zájmů Advokátní kanceláře (například identifikace 
klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, v platném znění, ve spojení se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve 
znění pozdějších předpisů) 

f) Ochrana oprávněných zájmů třetích osob 

g) Statistické účely ve smyslu čl. 89 GDPR 

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných 
obchodních sdělení či pro účely zasílání nabídek služeb a produktů obchodních partnerů 
Advokátní kanceláře je dobrovolné a takovýto souhlas lze kdykoli odvolat stejnou formou, 
jakou byl udělen. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv 
na plnění smlouvy. 
 
2) Zpracovávané osobní údaje 

Advokátní kancelář bude zpracovávat následující osobní údaje: 

a) Jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo  

b) Číslo účtu, příp. jiné bankovní spojení (IBAN, apod.), IČO, DIČ v případě plnění dohody 
o poskytování právních služeb či jiné smlouvy či dohody, plnění právních povinností a 
ochrany práv a právem chráněných zájmů Advokátní kanceláře 

c) Rodné číslo, datum narození  v případě plnění dohody o poskytování právních služeb či 
jiné smlouvy či dohody a v případě plnění právních povinností 



d) Jakékoli další informace týkající se klienta či třetích osob (např. údaje týkající se rozhodnutí 
v trestních věcech, údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, 
náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, údajů o 
zdravotním stavu, apod.) v případě potřeby za účelem poskytnutí právních či jiných 
služeb či za účelem ochrany oprávněných zájmů třetích osob 

Osobní údaje jsou Advokátní kanceláří zpracovávány manuálně. 
 
3) Doba zpracování 

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu, po kterou je to nutné 
k účelům, pro které jsou zpracovávány, nebo po dobu, po kterou je Advokátní kancelář 
povinna je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po kterou byl 
Advokátní kanceláři udělen ke zpracování souhlas.  

Advokátní kancelář bude uchovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, 
IČ za účelem vyloučení střetu zájmů advokáta po neomezenou dobu. 

Po skončení výše uvedené doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, 
zejm. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění, zákona č. 499/2004 Sb., o 
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a GDPR. 
 
4) Příjemci osobních údajů 

Advokátní kancelář zpřístupní osobní údaje subjektů údajů, které bude zpracovávat, pouze 
svým společníkům, oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům či jiným 
spolupracujícím osobám (poskytovatelé údržby informačního systému), případně dalším 
osobám, vždy však pouze v takové míře, která je nezbytná k naplnění předmětného účelu 
zpracování. 

Advokátní kancelář zpřístupní údaje také dle potřeb a pokynů klienta, případně, v zákonem 
stanovených případech, také orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány, policie, 
apod.). 
 
5) Práva subjektů údajů 

Klienti Advokátní kanceláře, a další osoby, jejichž osobní údaje v rámci plnění smlouvy či za 
jinými výše uvedenými účely Advokátní kancelář zpracovává, mají následující práva, která 
vyplývají z právních předpisů, a která mohou kdykoli uplatnit: 

a) Právo na přístup k osobním údajům: subjekt údajů má právo od Advokátní kanceláře 
získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje 
se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.  

b) Právo na opravu a doplnění osobních údajů: Subjekt údajů má právo, aby Advokátní 
kancelář bez zbytečného odkladu opravila na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se 
ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 

c) Právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo, aby Advokátní kancelář 
vymazala osobní údaje, pokud (i) je zpracování protiprávní, (ii) subjekt údajů vznese 
námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro 
zpracování osobních údajů, (iii) zanikla zákonná povinnost ke zpracování stanovená 
právními předpisy, (iv) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny nebo jinak zpracovávány a subjekt údajů o výmaz požádá.  

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů: Subjekt údajů má právo, aby Advokátní 
kancelář omezila zpracování osobních údajů, pokud o to subjekt údajů požádá. Proti 
zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Advokátní kanceláře, třetí strany 



nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 
veřejné moci, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku. 

e) Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má možnost získat osobní údaje, které 
Advokátní kanceláři poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může 
následně předat jinému správci osobních údajů, nebo, pokud je to technicky možné, žádat, 
aby je Advokátní kancelář předala tomuto jinému správci. 

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro 
ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 
 
6) Další informace 

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů Advokátní kanceláří poskytuje 
přímo Advokátní kancelář na e-mailové adrese ostrava@bbv-ak.cz.  

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů 
prováděným Advokátní kanceláří, může podat stížnost přímo Advokátní kanceláři na e-
mailové adrese ostrava@bbv-ak.cz, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. 
Sochora 7, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, web: www.uoou.cz, e-mail: 
posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 800 - k dispozici od úterý do čtvrtka mezi 12.00 až 16.00) 
 

 
 


