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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Vážení,  

 

v naší advokátní kanceláři si uvědomujeme důležitost ochrany Vašich osobních údajů, které 

zpracováváme, zejména v souvislosti s poskytováním právních služeb. Z toho důvodu jsme pro Vás 

připravili tyto informace o zpracování Vašich osobních údajů, jejichž účelem je, v souladu s čl. 13 a 14 

GDPR1, posloužit k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování Vašich osobních údajů. 

 

Pokud byste měli k těmto informacím nebo samotnému zpracování Vašich osobních údajů jakékoliv 

dotazy či připomínky, neváhejte se na nás obrátit telefonicky, e-mailem na adresu kastl@akkastl.cz  

nebo písemně na adresu našeho sídla. 

 

1. Správce:  

Mgr. Michal Kastl, advokát, evidenční číslo ČAK 18580, IČ: 75242397, se sídlem Rubešova 583/2, 

120 00 Praha 2, provozovatel internetových stránek www.akkastl.cz (dále jen „Správce“). 

 

Správce nesplňuje podmínky pro povinné jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) 

a proto pověřenec nebyl u Správce jmenován. 

 

2. Osobní údaje, které o Vás zpracováváme: 

Vaše osobní údaje získáváme buďto přímo od Vás osobně (zejm. když s námi komunikujete 

a pro tyto účely nám Vy osobně předáte Vaše osobní údaje) nebo nám mohou být poskytnuty třetími 

stranami (zejm. Vašimi blízkými, kteří s námi komunikují ohledně Vašich případných nároků). Vaše 

osobní údaje rovněž můžeme získávat z veřejně dostupných zdrojů – veřejných seznamů, rejstříků 

nebo registrů (zejména z obchodního či živnostenského rejstříku a evidence skutečných majitelů). 

 

V rámci naší činnosti můžeme nakládat zejména s těmito osobními údaji: 

❖ jméno, případně jména a příjmení; 

❖ datum narození, případně rodné číslo; 

❖ pohlaví; 

❖ bydliště; 

❖ kontaktní údaje (telefon, email, 

doručovací adresa); 

❖ IČ – fyzické osoby – podnikatele; 

❖ DIČ – fyzické osoby – podnikatele; 

❖ údaje o bankovním spojení; 

❖ údaje o poskytnutých právních 

službách  

❖ údaje o zdravotním stavu, zejména 

údaje související s příslušnými 

událostmi, které zakládají Vaše nároky; 

❖ informace z internetového prohlížeče, 

který používáte; a 

❖ informace získané prostřednictvím 

cookies. 

 

 
1 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:kastl@akkastl.cz
http://www.akkastl.cz/
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3. Účel zpracování Vašich osobních údajů a právní základ pro zpracování: 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: 

Poskytování právních služeb či jednání s potenciálními klienty o jejich poskytnutí 

Popis účelu: Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem řádného poskytování 

právních služeb na základě uzavřené smlouvy o poskytování právních služeb 

s Vámi, případně za tím účelem, aby bylo možné s Vámi smlouvy o 

poskytování právních služeb uzavřít a naše právní služby Vám poskytnout.  

Právní základ: Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění splnění 

smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu 

údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů a nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce a třetích stran ve 

smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

Komunikace a řízení vztahů s Vámi 

Popis účelu: Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme za účelem umožnění komunikace 

mezi námi a při vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím 

kontaktních formulářů. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů Správce a třetích stran ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR, zejména v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných. 

 

 

Oslovování klientů a odběratelů formou přímého marketing 

Popis účelu: Vaše vybrané údaje (e-mailová adresa) používáme rovněž pro účely přímého 

marketingu, což zahrnuje zejména zasílání našich novinek a jiných 

zajímavých sdělení do Vaší e-mailové schránky. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů Správce a třetích stran ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR, zejména v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných. 

 

 

Provozování našich internetových stránek 

Popis účelu: Vaše osobní údaje mohou být rovněž použity za účelem optimalizace 

zpřístupňování a provozování našich internetových stránek, zejména 

za účelem zvýšení účinnosti našich internetových stránek, jejich zefektivnění 

a bezpečnosti. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro účely 

oprávněných zájmů Správce a třetích stran ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) 

GDPR, zejména v zájmu zvyšování kvality našich služeb Vám poskytovaných. 
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Plnění našich zákonných povinností 

Popis účelu: Vaše osobní údaje rovněž musíme zpracovávat i v případech, kdy nám tuto 

povinnost ukládají příslušné právní předpisy a stavovské předpisy České 

advokátní komory. 

Právní základ: Zpracování osobních údajů za tímto účelem je nezbytné pro plnění právních 

povinností Správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, stanovených 

zejména zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 

z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, pracovněprávními předpisy a dalšími 

právními předpisy, v rozsahu, jakém se budou na Správce aplikovat. 

 

V jiných případech zpracování (tj. zpracování nad rámec našich povinností, které nám stanoví 

právní předpis, či naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany), si vždy předem 

vyžádáme Váš písemný souhlas. 

 

4. Naše oprávněné zájmy nebo oprávněné zájmy třetí strany: 

Zpracování Vašich osobních údajů může být nezbytné i pro účely našich oprávněných zájmů, 

zejména v souvislosti s komunikací s Vámi, možností uplatňovat naše práva a nároky vyplývající 

z plnění Vašich žádostí a pokynů, a zvyšováním kvality našich činností, které můžeme ve Váš 

prospěch vyvíjet, a dále v souvislosti s možností uplatňovat naše práva a nároky vyplývající z plnění 

smluvních a mimosmluvních vztahů mezi námi a třetími subjekty (zejm. poskytovateli služeb). 

 

5. Jste povinni poskytnout nám Vaše osobní údaje? 

Poskytování Vašich osobních údajů je v případě výše uvedených účelů nezbytným požadavkem 

pro řádné poskytování právních služeb, řádnou komunikaci s Vámi a plnění Vašich žádostí 

či pokynů.  

 

Své osobní údaje však rovněž v některých případech musíte poskytnout i ze zákonných důvodů, 

zejména z důvodu řádného plnění našich zákonných povinností (zejména daňových a účetních 

povinností). Neposkytnutí Vašich osobních údajů ve stanoveném rozsahu může v krajním případě 

vést k částečnému či úplnému znemožnění plnění uzavřené smlouvy či by mohlo ohrozit kvalitu 

jejího plnění.  

 

V případech, kdy by docházelo ke zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho 

svobodného, dobrovolného a informovaného souhlasu, se bude jednat o dobrovolné poskytnutí 

Vašich osobních údajů, ke kterému nejste povinen či povinna.  

 

6. Příjemci nebo kategorie příjemců Vašich osobních údajů: 

Vaše osobní údaje mohou být předávány zejména následujícím příjemcům: 

❖ subjektům, se kterými spolupracujeme a které nám poskytují služby (zejména poskytovatelům 

IT služeb a technické podpory našeho informačního systému, účetním a daňovým poradcům, 

bankám a pojišťovnám), a se kterými máme uzavřenou příslušnou smlouvu o zpracování 

osobních údajů;  
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❖ orgánům veřejné moci (zejména soudům a správním orgánům, Policii České republiky, státním 

zastupitelstvím, správci daně) a dalším subjektům, budeme-li k tomu povinni na základě 

příslušných právních předpisů; a případně i 

❖ dalším příjemcům dle Vašich pokynů a potřeb v souvislosti s poskytováním právních služeb 

(zejména znalcům, překladatelům, substitučně zmocněným advokátům nebo advokátním 

koncipientům). 

 

Aktuální seznam zpracovatelů Vám v případě Vašeho zájmu rádi poskytneme, a to na základě 

žádosti podané prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. 

 

7. Předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci: 

Nepředáváme a ani nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní 

organizaci. 

 

8. Doba uložení Vašich osobních údajů: 

Při nakládání s Vašimi osobními údaji pro konkrétní účely respektujeme zásadu omezení uložení, 

kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Rovněž respektujeme zásadu 

minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní 

a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány. 

 

V případě poskytování právních služeb uchováváme osobní údaje svých klientů po dobu 

poskytování právních služeb a po dobu 5 let ode dne, kdy došlo k ukončení poskytování právních 

služeb. V případech, kdy právní předpis či stavovský předpis České advokátní komory stanoví dobu 

delší, budou osobní údaje uchovány po dobu takovým předpisem stanovenou.  

 

V případě jiných smluvních vztahů uchováváme osobní údaje příslušných subjektů údajů po dobu 

trvání smluvního vztahu za účelem výkonu práv a povinností z něj plynoucích, i po jeho skončení 

k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich případných právních povinností (zejména 

povinností vztahujících se k vyhotovování a archivaci účetních a daňových dokladů), smluvních 

závazků, řešení sporů a právní vymáhání oprávněných nároků či pro případná správní řízení. 

Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na konkrétním důvodu jejich uchování, a proto se doba 

uchovávání různých druhů osobních údajů v konkrétních případech může lišit, přičemž může 

dosahovat až 10 let od ukončení smluvního vztahu. 

 

Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich 

oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících osobní údaje. Jedná 

se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy při uplatnění našich 

práv a nároků vyplývajících z plnění smluvních a mimosmluvních vztahů mezi námi a třetími subjekty 

(zejm. poskytovateli služeb) v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí. 

 

9. Žádné automatizované individuálnímu rozhodování, včetně profilování: 

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází z naší strany k žádnému rozhodování 

založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mohlo 

mít právní účinky nebo by se Vás mohlo obdobným způsobem významně dotýkat. 
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10. Jaká máte práva při zpracování Vašich osobních údajů? 

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte 

následující práva: 

A. Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů (čl. 13 a čl. 14 GDPR) 

Tyto povinně poskytované informace jsou Vám spolu s dalšími doplňujícími informacemi 

poskytnuty právě prostřednictvím tohoto dokumentu. 

B. Právo na přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15 GDPR) 

Máte právo na potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, 

máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, 

příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich 

právech, včetně práva vznést námitku proti zpracování a práva podat stížnost Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Máte právo na poskytnutí kopií Vašich osobních údajů, které 

zpracováváme. 

C. Právo na opravu Vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR) 

V případě, že bychom zpracovávali Vaše nepřesné, neúplné nebo neaktuální osobní údaje, 

máte právo na to, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili. Proto 

nás, prosíme, v takovém případě informujte a my Vaše osobní údaje opravíme či doplníme. 

D. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (čl. 17 GDPR) 

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn 

vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, neboť i my máme 

v určitých případech povinnost či oprávněný zájem si i za takovýchto okolností osobní údaje 

ponechat. 

E. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR) 

V případě nejistoty ohledně přesnosti, zákonnosti či potřebnosti zpracování Vašich osobních 

údajů, nás můžete požádat, abychom dočasně omezili zpracování Vašich osobních údajů. 

F. Právo na přenositelnost Vašich osobních údajů (čl. 20 GDPR) 

Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje poskytli jinému správci, předáme Vaše osobní 

údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit 

žádné zákonné či jiné významné překážky. 

G. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR) 

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v 

rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními 

předpisy, obraťte se, prosíme, na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého 

závadného stavu.  

H. Právo podat stížnost u dozorového orgánu 

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních 

údajů, adresa: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz, 

pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR či 

jiných předpisů na ochranu osobních údajů či soukromého a osobního života (čl. 77 GDPR). 

 

Jak můžete svá práva uplatnit?  

Výše uvedená práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu kastl@akkastl.cz nebo formou 

písemné žádosti zaslané na adresu našeho sídla. 

mailto:posta@uoou.cz
mailto:kastl@akkastl.cz
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Veškerá vyjádření a sdělení k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Upozorňujeme však, 

že v případech, kdy by byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se 

opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené 

s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií 

zpracovávaných osobních údajů si rovněž vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený 

poplatek zohledňující administrativní náklady. 

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem 

prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, 

abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. 

 

 

Za jak dlouho obdržíte naše vyjádření? 

V každém případě se vynasnažíme poskytnout Vám naše vyjádření a případně informace o přijatých 

opatřeních co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost 

a počet žádostí jsme oprávněni lhůtu prodloužit o dva měsíce. O případném prodloužení včetně uvedení 

důvodů bychom Vás však vždy předem informovali. 


