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Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Společnost  AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO:  05353157,  zapsaná  v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze,  spisová  značka  C
261954 („Společnost“)  zpracovává  Vaše  osobní  údaje  poskytnuté  v  souladu  s  nařízením  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“) a s
dalšími  souvisejícími  právními  předpisy na ochranu osobních údajů.  Zákonnost  zpracování  a  bezpečnost
osobních údajů jsou jednou z klíčových priorit Společnosti.

Společnost vystupuje ve smyslu Nařízení převážně jako správce osobních údajů. Společnost shromažďuje,
uchovává,  využívá  i  jinak  zpracovává  osobní  údaje,  a  to  zejména  za  účelem výkonu  své  podnikatelské
činnosti, která spočívá zejména v poskytování právních služeb a souvisejícího poradenství v oblasti práva a
daní, včetně případného pořádání vzdělávacích či společenských akcí.

Tato Informace o zpracování Vašich osobních údajů poskytuje vysvětlení, jakým způsobem shromažďujeme,
zpracováváme a  chráníme  osobní  údaje  během trvání  obchodního  vztahu  s klienty  a  dodavateli,  během
komunikace  s Vámi  prostřednictvím  e-mailu  či  telefonu,  během  používání  těchto  webových  stránek  a
v ostatních případech, kdy Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v postavení správce.

Vaše osobní údaje zpracovává Společnost pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení
níže uvedeného účelu následovně: 

Účely zpracování: Plnění smluv, včetně jejích sjednání (tj. zejména plnění související se
smlouvami  o  poskytování  právních  služeb  či  plnění  jiných  požadavků
klientů, poskytování právních služeb podle právních předpisů upravujících
výkon  advokacie;  plnění  pracovněprávních  smluv  v souvislosti  se
zaměstnáním u Společnosti; plnění smluv s dodavateli a spolupracujícími
advokátními kancelářemi; atd.);

Plnění  právních  povinností (zejména  povinností  ve  smyslu  účetní  a
daňové  legislativy;  plnění  povinností  dle  zákoníku  práce  a  dalších
právních  předpisů  v souvislosti  se  zaměstnáním  u  Společnosti;  vedení
mzdového účetnictví,  jakož i  vedení  evidence za účelem odvodu daní,
poplatků a provádění povinných odvodů na sociální, zdravotní, případně
úrazové nebo jiné pojištění;  řádné vedení  advokátního spisu včetně e-
mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

Ochrana  oprávněného  zájmu  Společnosti  nebo  třetích
osob (příkladem  může  být  zpracování  údajů  za  účelem  prevence
spáchání trestného činu podvodu, ochrana majetku, zdraví a bezpečnosti
prostřednictvím  kamerového  systému,  identifikace  osob  v prostorách
recepce  Společností,  identifikace  klienta  ve  smyslu  zákona č.  85/1996
Sb., o advokacii a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti
legalizaci  výnosů  z  trestné  činnosti;  Společnost  je  taktéž  oprávněna
zasílat  obchodní sdělení  či newslettery,  a to zejména z oblasti  práva a
daní,  a  nabízet  své  služby  prostřednictvím  e-mailu  v  případě,  že  jste
takové zasílání nebo nabízení služeb neodmítli); 

Vyřizování  požadavků  zaslaných  Společnosti (například  vyřizování
žádostí  o  zaměstnání  či  žádostí  o  jinou  spolupráci  se  Společností,
zpracování osobních údajů v souvislosti  s účastí  na odborném semináři
nebo společenské akci pořádané Společností atd.)

Právní základ: Plnění  smlouvy.  Souhlas  subjektu  údajů.  Plnění  právních  povinností.
Oprávněný  zájem  Společnosti  nebo  třetí  strany.  Ochrana  životně
důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Kategorie osobních údajů: Adresní a identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození,
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bydliště, kontaktní údaje (telefon, e-mail)), popisné údaje, údaje týkající se
a  související  s  pracovním  poměrem  (zejména  výše  mzdy  a  dalších
plnění),  fakturační  a  platební  údaje,  informace o vzájemné komunikaci
(emailové zprávy), popř. další údaje nezbytné ke splnění některého z výše
uvedených účelů zpracování.

Zdroj: Osobní  údaje  mohou  být  získány  přímo  od  subjektu  údajů  nebo  jím
poskytnutých  podkladů  (zejména  z  uzavřených  smluv,  z  vyplněných
dotazníků  z  životopisů  atd.),  z veřejných  rejstříků  (např.  obchodní  a
živnostenský  rejstřík,  veřejné  internetové  database)  nebo  z ostatních
zdrojů  (např.  ze  sociálních  sítí  na  internetu),  vždy  však  v souladu
s Nařízením a ostatními právními předpisy.

Příjemci osobních údajů: Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným osobám v
zaměstnaneckém  poměru  ke  Společnosti,  členům  statutárního  orgánu
Společnosti,  osobám  v  jiném  obdobném  postavení,  které  vykonávají
činnosti Společnosti související se zpracováním osobních údajů, dále také
jednotlivým  zpracovatelům  osobních  údajů  smluvně  sjednaným
Společností, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné
pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího
právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Doba uchování: Společnost zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pouze po dobu
nezbytně  nutnou  k  zajištění  všech  práv  a povinností  plynoucích  z
příslušného smluvního vztahu (zpravidla po dobu trvání smluvního vztahu
a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu) a dále po dobu, po kterou
jsou  Společnosti  povinny  jakožto  správci  osobních  údajů  osobní  údaje
uchovávat podle obecně závazných právních předpisů,  nebo na kterou
jste Společnostem ke zpracování udělili  souhlas.  V ostatních případech
vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená,
anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Další informace:

Poskytnutý souhlas ke zpracování osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, a to například prostřednictvím
emailu na emailové adrese Společnosti uvedené níže nebo dopisem doručeným na adresu Společnosti.

V souvislosti  se  zpracováním  Vašich  osobních  údajů  nedochází  k jejich  předávání  do  třetích  zemí  ani
mezinárodním organizacím. 

Společnost ani příjemce nepoužívá Vaše osobní údaje pro automatizované rozhodování.

Vaše práva:

V souvislosti  se  zpracováním Vašich  osobních  údajů  můžete  uplatňovat  dále  uvedená práva.  Společnost
můžete požádat o:

 poskytnutí  přístupu  k  Vašim osobním  údajům,  prostřednictvím  kterého  můžete  získat  zejména
informace  o  tom,  zda  jsou  Vaše  osobní  údaje  zpracovávány,  za  jakým  účelem,  jaký  je  rozsah
zpracovávaných údajů a případně i  informace o tom, komu byly Vaše osobní údaje zpřístupněny,
pokud je to relevantní. Také Vám může být poskytnuta kopie zpracovávaných osobních údajů;

 opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně o doplnění neúplných údajů;
 výmaz  údajů  např.  v případě,  že  zanikne  účel  zpracování,  nebo  jsou-li  Vaše  osobní  údaje

zpracovávány nezákonně;
 omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 přenesení  údajů  –  můžete získat  poskytnuté  osobní  údaje  ve strukturovaném a strojově čitelném

formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů; a

 zajištění toho, aby Vaše osobní údaje nebyly používány k žádnému automatizovanému rozhodování
(k automatizovanému rozhodování však Společnost vaše osobní údaje nepoužívá).

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 05353157, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, spisová značka C 261954



Můžete také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů podle čl. 21 Nařízení u Společnosti, a to na emailové adrese info@adleges.cz nebo písemně
na adrese Společnosti.

Dovolujeme si  upozornit, že nedůvodné nebo nepřiměřené (zejména opakující se) žádosti může Společnost
odmítnout nebo uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady. V takovém případě bychom
Vás však vždy o této skutečnosti předem informovali.

V případě jakýchkoliv doplňujících dotazů jsme k dispozici.

AD LEGES s.r.o., advokátní kancelář
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