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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Odesláním tohoto formuláře dobrovolně souhlasím s tím, aby uvedené osobní údaje zpracovávala Mgr. Jana 

Průchová, advokátka, IČO: 03266753, sídlem Na Perštýně 342/1, 110 00 Praha 1, poskytující právní služby pod 

firmou advokátní kancelář PRŮCHOVÁ & PARTNERS, a to výhradně pro účely zasílání nabídek na služby a produkty 

advokátní kanceláře. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Udělený souhlas je možné kdykoliv odvolat. 

Máte právo na přístup ke všem svým osobním údajům, případně na jejich opravu a aktualizaci, pokud se u Vás 

něco změní. Také můžete požadovat omezení zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů. Bližší informace o 

zpracování osobních údajů ve společnosti naleznete v Zásadách zpracování osobních údajů pro zákazníky a 

uživatele služeb advokátní kanceláře PRŮCHOVÁ & PARTNERS níže. 

Pokud chcete některé ze svých práv uplatnit nebo odvolat svůj souhlas, obraťte se prosím na nás na adresu 

jana@pruchovapartners.cz. 
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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Slovo úvodem 

Vážení klienti a obchodní partneři naší advokátní kanceláře Průchová & partners, 

principem, kterým se naše advokátní kancelář řídí, je vedle neustálého zlepšování našich služeb a vysoké 
profesionality advokátů i koncipientů, kteří pro vás svědomitě pracují, samozřejmě i dodržování právních 
předpisů České republiky a Evropské unie.  

V souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů1 (dále „GDPR“) Vám chceme tímto Informačním 
listem poskytnout informace týkající se ochrany Vašich osobních údajů a rovněž informace, jak s Vašimi osobními 
údaji v souvislosti s poskytováním našich služeb nakládáme, jak je zpracováváme, za jakými účely a mnoho 
dalšího. Rovněž Vás tímto chceme informovat, jaká práva uplatnit v oblasti jejich ochrany uplatnit. 

Důvody zpracování 

Všechny vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně či automaticky, a to na základě některého z GDPR 
daných důvodů (titulů), kterými jsou: 

i. plnění povinností plynoucí ze smlouvy o poskytování právních služeb; 

ii. plnění právních povinnosti v případě oprávněných požadavků orgánů veřejné moci (Úřad pro ochranu 
osobních údajů, orgány činné v přestupkovém řízení a další); 

iii. oprávněný zájem, kdy v zájmu ochrany práv Společnosti převažují legitimní zájmy/práva správce 
nad zájmy/právy zákazníka, 

kdy z jiných, než výše uvedených titulů naše advokátní kancelář žádné osobní údaje nezpracovává. Konkrétní 
přehled důvodů zpracování a kategorizovaného seznamu zpracovávaných osobních údajů naleznete v Záznamu 
o činnosti zpracování viz níže. 

Uplatnění práv 

Standard ochrany osobních údajů aplikovaného Společností stanovuje konkrétní způsoby, jak mohou zákazníci 
uplatňovat svá práva týkající se jejich osobních údajů, kterými jsou: 

i. právo na (a) informace o osobních údajích zpracovávaných Společností, (b) přístup, (c) opravu / 
aktualizaci nepřesných nebo nesprávných osobních údajů, (d) vznést námitku, a (e) omezení 
zpracování osobních údajů; 

ii. právo na přenositelnost osobních údajů;  

iii. právo na výmaz osobních údajů; 

přičemž tato práva je možné uplatnit osobně na recepci Společnosti, poštovní zásilkou nebo e-mailem na adresu 
jana@pruchovapartners.cz. 

Nelze do největšího detailu shrnout vše v jednom dokumentu, a tedy chybí-li Vám zde informace o ochraně 
Vašich osobních údajů, či jakýkoliv postup pro uplatnění Vašich práv, obraťte se prosím přímo na nás 
prostřednictvím e-mailové adresy: jana@pruchovapartners.cz, kde Vám rádi poskytneme bližší informace.  

Jsme rádi, že zůstáváte s námi a těšíme se na spolupráci.  

Mgr. Jana Průchová, advokátka 
advokátní kanceláře Průchová & partners 

  

 
1 GDPR – 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 (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) 

mailto:jana@pruchovapartners.cz
mailto:info@rdlegal.cz
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ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ DLE DOPORUČENÍ ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY 

 
Kategorie a charakteristiky  
zpracování osobních údajů 

Konkrétní informace 

1.  Jméno a kontaktní údaje správce a případného společného 
správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních 
údajů: 

Jméno a kontaktní údaje správce:  

Průchová & partners, advokátní kancelář  

Jméno a kontaktní údaje zástupce správce: 

Mgr. Jana Průchová, advokátka 

2.  Identifikace příslušných zpracování osobních údajů: Vedení spisů klientů  

Evidence zaměstnanců (+ výkazy práce) 

Marketingové účely 

3.  Proč (za jakým účelem) a na základě jakého právního titulu se 
osobní údaje v rámci zpracovávání zpracovávají? 

Klienti: smlouva o poskytování právních služeb se subjekty údajů – 
plnění smlouvy, výkon právních povinností vyplývajících z předpisů 
upravujících výkon advokacie, souhlas se zpracováním osobních údajů 

Třetí osoby: oprávněný zájem správce – plnění smlouvy s klientem; 
plnění právních povinností vyplývajících z předpisů upravujících výkon 
advokacie, souhlas se zpracováním osobních údajů 

Zaměstnanci: pracovní smlouva, DPP, DPČ – plnění povinností 
vyplývajících ze smluv se zaměstnanci a ze zákoníku práce a zákona 
o zaměstnanosti 

4.  Jaké osobní údaje jsou zpracovávány v rámci zpracování? Klienti: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a 
rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje 
o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních 
řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, e-
mailová adresa, telefonní spojení, IP adresa, síťové identifikátory 

Třetí osoby: jméno, adresa, datum narození, rodné číslo, rodinný stav a 
rodinná situace, finanční situace, bankovní účet, údaje 
o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních 
řízeních, údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech, e-
mailová adresa, telefonní spojení, IP adresa, síťové identifikátory 

Zaměstnanci: jméno, adresa, datum narození, bankovní účet, pracovní 
doba, rodinný stav, vzdělání, fotografie, e-mailová adresa, telefonní 
spojení, IP adresa, síťové identifikátory 

5.  Z jakých zdrojů jsou osobní údaje získány? Klienti: subjekty údajů, soudy, správní úřady, veřejné rejstříky, veřejně 
přístupné informace 

Třetí osoby: klienti, subjekty údajů, soudy a soudní spisy, správní úřady, 
svědci, znalci, veřejné rejstříky, veřejně přístupné informace 

Zaměstnanci: subjekty údajů 

6.  Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje 
zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo 
mezinárodních organizacích: 

Účetní (společnost, samostatná) – AMBRA Consulting s.r.o., IČO 043 99 
471 

Překladatelská agentura – vždy předem odsouhlaseno subjektem údajů 

Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům ve třetích zemích ani v 
rámci mezinárodních organizací 

7.  V jakém termínu a jak se osobní údaje likvidují?  Dle našeho kancelářského řádu 

8.  Jakým způsobem se osobní údaje aktualizují? Informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí 
veřejných zdrojů 

9.  Které listinné a elektronické evidence (spisovny, archivy, IT 
systémy, datová úložiště) provádějí zpracování?  

Pro vedení klientské agendy používáme systém s názvem SharePoint. 
Dále pro účely přípravy pracovních návrhů dokumentů používáme 
sdílený disk advokátů a advokátních koncipientů; přístup na tento disk 
je chráněn heslem unikátním pro každého uživatele. Tento systém a 
postupy jsou součástí standardní praxe advokátních kanceláří. 
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Kategorie a charakteristiky  
zpracování osobních údajů 

Konkrétní informace 

10.  Je prostředí AK pravidelně bezpečnostně testováno (zejm. IT 
systémy)? Interně nebo externími konzultanty? 

Interními postupy 1x za 12 měsíců 

11.  Jak je zajištěna bezpečnost předání dat při klientské 
komunikaci? 

Data klientů i zaměstnanců jsou komunikována jak uvnitř, tak vně AK 
prostřednictvím šifrovaného systému elektronické komunikace 
s omezeným přístupem jen pro individuální ověřené uživatele 
s unikátními přístupovými údaji. 

12.  Jak je zajištěna bezpečnost sdílení dat s externími subjekty? 
Mají všichni externí dodavatelé, zpracovávající osobní údaje, 
uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů, poskytující 
odpovídající záruky ochrany? 

Ano. Smlouvy o zpracování osobních údajů máme uzavřeny nebo pro 
jednotlivé případy uzavíráme s následujícími dodavateli: Účetní 
(společnost, samostatná), Překladatelská agentura 

13.  Je zajištěna nevratná likvidace dat v rámci databázového 
systému? 

Ano, data jsou likvidována, nejen deaktivována. 

14.  Je k dispozici procedura k určení práv subjektů údajů a jejich 
výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána 
v rámci zpracování? 

Ano, umožňujeme každému podat žádost osobně, korespondenčně či 
prostřednictvím elektronických prostředků komunikace na dálku, 
žádosti vyřizujeme v předepsaných lhůtách. 

15.  Poskytují se oprávněným subjektům údajů předepsané 
informace, zejména o: 

rozsahu a účelu zpracování, 

způsobu zpracování osobních dat, 

komu mohou být osobní údaje zpřístupněny? 

Ano, informace poskytujeme následující formou: 

ve smlouvě s klienty, 

v odpovědích na žádosti subjektů údajů. 

16.  Zabraňují nasazené technické prostředky a uplatňovaná 
organizační opatření nahodilému anebo neoprávněnému 
přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, 
zničení nebo ztrátě? 

Ano, uplatňujeme zejména následující opatření: 

K zpracovávaným spisům mají přístup pouze osoby, které se spisem 
pracují; 

Spisy jsou zaheslované v počítači; spisy v listinné podobě se nacházejí 
v uzamykatelných prostorách; 

Přístup do objektu je zabezpečen kartou a jednotlivé kanceláře jsou 
pravidelně zamykané, tudíž do nich nemá přístup nikdo, pokud v nich 
aktuálně nepracuje; 

IT systém je standardní, vyzkoušený, používaný v řadě advokátních 
kanceláří. Přístup do IT systému je omezen podle nastavených 
manažerských rolí.  

IT systém je pravidelně testován a udržován externím dodavatelem, 
se kterým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.  

17.  Jsou zpracovávané osobní údaje přenášeny do zahraničí nebo 
jsou přístupné ze zahraničí? 

Ne, osobní údaje do zahraničí předávány nejsou, pokud si to subjekt 
údajů sám přímo nevyžádá, a to pouze jím určenému správci. 

18.  Jsou pracovníci, mající přístup k osobním údajům v rámci 
zpracování osobních údajů, proškoleni? Mají tito pracovníci ve 
svých smlouvách sjednánu povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke 
zpracovávaným osobním údajům? 

Ano, proškolení probíhá jednak při nástupu do zaměstnání a dále 
jednou za 12 měsíců. 

Ano, všichni mají v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti. 

19.  Využíváme cookies? Co to znamená? Při návštěvě internetových stránek www.pruchovapartners.cz se 
může stát, že internetový prohlížeč bude ukládat data, takzvané 
„Cookies“, na návštěvníkem vlastněný počítač. Cookies slouží 
k automatickému rozpoznávání návštěvníků internetových stránek při 
jejich další návštěvě, což zjednodušuje práci jak návštěvníkům (uložené 
uživatelské jméno pro přihlášení z minula pro jednodušší přihlášení 
atd.), tak i provozovateli internetových stránek. Internetové stránky 
každého návštěvníka automaticky upozorní, že využívají Cookies, a 
každý návštěvník bude automaticky požádán, aby potvrdil svůj souhlas 
s využitím technologie Cookies pro účely internetových stránek. 
V případě, že takový souhlas neudělí, technologie Cookies nebude 
v jeho případě využita. 

 

http://www.pruchovapartners.cz/
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Kategorie a charakteristiky  
zpracování osobních údajů 

Konkrétní informace 

Jednotlivé typy cookies, které využíváme: 
 
Nezbytné soubory cookies 
Tyto soubory cookies umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, 
ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze zakázat. 
  
Marketingové cookies 
Tyto soubory cookies jsou použity ke sledování efektivity reklamních 
kampaní, abychom mohli poskytnout relevantnější služby podle vašich 
zájmů. 
   
Funkční cookies 
Tyto soubory cookies sbírají data, jejichž účelem je si pamatovat volby 
uživatelů, abychom mohli poskytnout lepší a více personalizovanou 
zkušenost.  
   
Analytické cookies 
Tyto soubory cookies nám pomáhají pochopit chování návštěvníků na 
našem webu, objevit chyby a zlepšovat celkovou analytiku. 

 

 


