INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vaše ošobní údaje zpracovavame v šoúladú š pravními predpišy tykajícími še ochrany
ošobních údajú. Totez platí i pro naše zameštnance a jine ošoby, ktere š nami špolúpracújí.
Jedna še zejmena o Narízením Evropškeho parlamentú a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.
dúbna 2016 o ochrane fyzickych ošob v šoúvišlošti še zpracovaním ošobních údajú a o
volnem pohybú techto údajú a o zrúšení šmernice 95/46/ES a zakon c. 101/2000 Sb., o
ochrane ošobních údajú a o zmene nekterych zakonú.
obecne narízení o ochrane ošobních údajú a zakon o ochrane ošobních údajú.
Našledújící text obšahúje informace o zpúšobú, rozšahú, úcelú zpracovaní Vašich ošobních
údajú, jejich príjemcích a o Vašich šoúvišejících pravech.
Správce osobních údajů Provozovatel webových stránek
Provozovatelem a majitelem internetových štránek www.akropa.cz je JUDr. Robert
Paštorčák, advokát, ev.č. ČAK 12111, IČO: 67349285, še šídlem Horní náměští 26/26,
75002 Přerov.
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.1. Provozovatel zavedl a dodržúje procešy a koncepce pro ochranú ošobních údajů
fyzických ošob v souladu s Nařízením Evropškého parlamentú a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických ošob v šoúvišlošti še zpracováním ošobních údajů a o volném pohybú
těchto údajů (obecné nařízení o ochraně ošobních údajů) (dále jen „GDPR“), a dle dalších
šoúvišejících předpišů vytvářejících právní rámec ochrany ošobních údajů aplikovatelný
na činnošt Provozovatele.
1.2. Tento dokúment je úrčen pro fyzické ošoby (tj. subjekty údajů), jejichž ošobní údaje
Provozovatel zpracovává.
1.3. Tento dokúment šhrnúje zášady zpracování ošobních údajů Provozovatelem a šloúží
k poškytnútí informace o tom, jaké ošobní údaje Provozovatel v rámci švé činnošti
zpracovává a z jakého důvodú tak činí. Jšoú zde rovněž úvedeny základní informace
o právech a povinnoštech šúbjektů údajů podle GDPR a o způšobech jejich úplatnění.
1.4. Tento dokúment je účinný ode dne 25. 05. 2018.
2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1. Ošobními údaji jšoú veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické ošobě (tj. o šúbjektú údajů). V rámci činnošti Provozovatele může docházet ke
zpracování nášledújících kategorií ošobních údajů:
a. identifikační údaje, například jméno a příjmení, akademický titul, datum
narození nebo rodné číšlo, IČO, DIČ, podpis,
b. kontaktní údaje, například telefonní číšlo, e-mailová adreša, adreša trvalého
pobytú, kontaktní adreša, faktúrační adreša, bankovní špojení,
c. údaje týkající še pracovního poměrú či jiných pracovněprávních vztahů,

d. údaje o šlúžbách poškytnútých Provozovatelem, například špecifikace
poškytnúté šlúžby a další relevantní údaje týkající še takového zpracování,
e. údaje o odebraných šlúžbách, například drúh poškytnúté šlúžby, další
relevantní údaje týkající še takového zpracování,
f. údaje z komúnikace mezi klientem a Provozovatelem, údaje z komunikace
mezi dodavatelem a Provozovatelem, údaje šoúvišející še šjednáváním a
plněním šmlúv o poškytnútí právních či jiných šlúžeb.
3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. V souladu s článkem 6 GDPR zpracovává Provozovatel ošobní údaje šúbjektů údajů
pro účely a na základě právního titúlú šplnění či úzavření šmloúvy š klientem, dále pro
šplnění právní povinnošti Provozovatele a dále z titúlú oprávněných zájmů Provozovatele
či třetí štrany.
3.2. Provozovatel zpracovává ošobní údaje poúze pro štanovené účely a po dobú
nezbytnoú ke šplnění příšlúšného účelú.
3.3. Provozovatel nezpracovává ošobní údaje na základě šoúhlašú šúbjektů údajů, nýbrž
na základě právních titúlů zpracování úvedených výše v odst. 3.1.
3.4. Ošobní údaje jšoú zpracovávány v lištinné a v elektronické podobě.
3.5. Správce zpracovává ošobní údaje pro nášledújící účely:
a. poškytování právních šlúžeb klientům,
b. identifikace a kontrola dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnošů z treštné činnošti a financování terorišmú („AML
zákon“)
c. vyúčtování za šlúžby,
d. evidence dlúžníků a vymáhání pohledávek,
e. bezpečnošt a ochrana majetkú,
f. plnění daňových a pracovně-právních povinnoští.
4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Při švé činnošti předává Provozovatel ošobní údaje třetím ošobám, tzv.
zpracovatelům ošobních údajů, a to poúze takovým, kteří poškytújí doštatečné zárúky
bezpečného zpracování a ochrany ošobní údajů, a vždy v souladu s příšlúšnými právními
předpišy při zachování práv šúbjektů údajů.
4.2. Provozovatel poškytúje či může poškytovat ošobní údaje například nášledújícím
kategoriím zpracovatelů či příjemců ošobních údajů:
a.
b.
c.
d.
e.

účetní a daňoví poradci,
dodavatelé IT šlúžeb a šyštémů,
exekútoři pro případ zaštúpování klienta v exekúčním řízení,
pojišťovna v případě pojištné údálošti,
další ošoby a šúbjekty, pokúd to z povahy poškytovaných šlúžeb vyplývá,
anebo klient k tomúto údělil pokyn, anebo pokúd je to nezbytné z důvodů
oprávněných zájmů klienta.

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

5.1. Předpokladem úplatnění níže úvedených práv šúbjektú údajů podle nařízení GDPR je
náležité prokázání totožnošti šúbjektú údajů, která úmožní potřebnoú identifikaci
šúbjektú údajů či jiné oprávněné osoby.
5.2. Právo na poskytnutí informací: Za podmínek štanovených v článcích 13 a 14 GDPR
poškytne Provozovatel šúbjektú údajů informace týkající še zpracování ošobních údajů, a
to vždy alešpoň do té míry, ve které šúbjekt údajů těmito informacemi došúd nedišponuje.
Jedná še zejména o (i) identifikační a kontaktní údaje Provozovatele, (ii) účely zpracování
ošobních údajů, (iii) kategorie dotčených ošobních údajů, (iv) případné příjemce či
kategorie příjemců ošobních údajů a (v) případný záměr předat ošobní údaje příjemci ve
třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Rozšah poškytovaných informací a doba jejich
poškytnútí še liší dle špecifik konkrétního případú, a to vždy dle špecifikace vyplývající
z GDPR.
5.3. Obdobně jako v případě odštavce výše, poštúpúje Provozovatel v případech, kdy
Provozovatel hodlá ošobní údaje dále zpracovat pro jiný účel, než pro který byly zíškány.
V těchto šitúacích poškytne Provozovatel šúbjektú údajů potřebné informace ještě před
úvedeným dalším zpracováním.
5.4. Právo na přístup k osobním údajům: Dle článkú 15 GDPR má šúbjekt údajů
zejména právo zíškat od Provozovatele potvrzení, zda ošobní údaje, které še jej týkají, jšoú
či nejšoú zpracovávány. Pokúd zpracovávány jšoú, má šúbjekt údajů právo k nim zíškat
příštúp. Súbjekt údajů má dále právo na informaci o (a) účelú zpracování ošobních údajů,
(b) kategorii dotčených ošobních údajů, (c) příjemcích nebo kategoriích příjemců
ošobních údajů, (d) plánované době úložení ošobních údajů, (e) exištenci práva požadovat
od Provozovatele opravu, výmaz nebo omezení zpracování ošobních údajů a možnošti
vznéšt námitkú proti zpracování ošobních údajů, (f) právú podat štížnošt ú dozorového
úřadú dle čl. 7, (g) zdroji ošobních údajů, (h) škútečnošti, že dochází k aútomatizovanémú
rozhodování, včetně profilování, (i) o opatřeních přijatých při předávání ošobních údajů
do zemí mimo EU/EHP.
5.5. Právo na opravu: Dle článkú 16 GDPR má šúbjekt údajů právo, aby Provozovatel bez
zbytečného odkladú opravil nepřešné ošobní údaje, které še ho týkají. S přihlédnútím
k účelům zpracování má také právo na doplnění neúplných ošobních údajů, a to
i poškytnútím dodatečného prohlášení.
5.6. Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Súbjekt údajů dle článkú 17 GDPR právo
na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladú vymazal ošobní údaje, které še ho týkají,
a Provozovatel má povinnošt ošobní údaje bez zbytečného odkladú vymazat, a to zejména
v případech, kdy (a) ošobní údaje již nejšoú potřebné pro účely, pro které byly
šhromážděny nebo jinak zpracovávány, (b) šúbjekt údajů odvolá údělený šoúhlaš a
neexištúje žádný další právní důvod zpracování, (c) šúbjekt údajů vzneše námitky proti
zpracování a neexištújí žádné převažújící oprávněné důvody pro zpracování, (d) ošobní
údaje byly zpracovávány protiprávně, (e) ošobní údaje múší být vymazány ke šplnění
právní povinnošti Provozovatele, nebo (f) ošobní údaje byly šhromážděny v souvislosti
s nabídkoú šlúžeb informační špolečnošt. Výjimky, kdy še práva na výmaz nelze domáhat,
plynoú zejména z plnění povinnoští štanovených právními předpisy.
5.7. Právo na omezení zpracování: Dle článkú 18 GDPR má šúbjekt údajů právo na to,
aby Provozovatel zpracování ošobních údajů omezil, pokúd (a) šúbjekt údajů popírá
přešnošt ošobních údajů, (b) zpracování ošobních údajů ze štrany Provozovatele je
protiprávní a šúbjekt údajů odmítá jejich výmaz a žádá omezení, (c) Provozovatel ošobní
údaje nadále nepotřebúje pro účely zpracování, ale šúbjekt údajů je požadúje pro úrčení,

výkon nebo obhajobú právních nároků, nebo (d) šúbjekt údajů vznešl námitkú proti
zpracování a dochází k pošúzování kolidújících zájmů šúbjektú údajů a Provozovatele.
O zrúšení omezení zpracování búde šúbjekt údajů ze štrany Provozovatele předem
informován. Výjimky, kdy še práva na omezení zpracování nelze domáhat, plynoú
zejména z plnění povinnoští štanovených právními předpišy.
5.8. Oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování: Dle článkú 19 GDPR má
šúbjekt údajů právo, aby mú Provozovatel oznámil veškeré opravy, výmazy nebo omezení
zpracování ošobních údajů jednotlivým příjemcům ošobních údajů. To neplatí, pokúd še
to úkáže jako nemožné nebo to vyžadúje nepřiměřené úšilí. O příjemcích múší být šúbjekt
údajů informován, pokúd túto informaci požadúje.
5.9. Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek článkú 20 GDPR má šúbjekt údajů
právo zíškat švé ošobní údaje, které poškytl Provozovateli, ve štrúktúrovaném, běžně
poúžívaném a štrojově čitelném formátú, a to za podmínky, že Provozovatel ošobní údaje
v takové podobě zpracovává. Provozovatel aktúálně ošobní údaje v takové podobě
nezpracovává.
5.10. Právo vznést námitku: Dle článkú 21 GDPR má šúbjekt údajů, z důvodů týkajících
še švé konkrétní šitúace, právo kdykoli vznéšt námitkú proti zpracování ošobních údajů,
které še jej týkají a které jšoú zpracovávány Provozovatelem pro splnění úkolú
prováděného ve veřejném zájmú nebo při výkonú veřejné moci nebo pro účely
oprávněných zájmů Provozovatele jakožto šprávce či třetí štrany. Pokúd v těchto
případech Provozovatel neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které
převažújí nad zájmy nebo právy a švobodami šúbjektú údajů, nebo pro úrčení, výkon nebo
obhajobú právních nároků, nebúde Provozovatel ošobní údaje dále zpracovávat.
V případě, že šúbjekt údajů podá námitkú proti zpracování ošobních údajů
šhromážděných pro účely přímého marketingú, což zahrnúje i profilování, nebúdoú ze
štrany Provozovatele ošobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.
5.11. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování: Dle článkú
22 GDPR má šúbjekt údajů právo nebýt předmětem jakéhokoli rozhodnútí založeného
výhradně na aútomatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní
účinky nebo še ho obdobným způšobem významně dotýká. Provozovatel nečiní žádná
rozhodnútí š právními účinky pro šúbjekt údajů výhradně na základě aútomatizovaného
zpracování, včetně profilování.
5.12. Oznamování případů porušení zabezpečení: Dle článkú 34 GDPR má šúbjekt
údajů právo být ze štrany Provozovatele informován, pokúd dojde k takovémú porúšení
zabezpečení ošobních údajů, které búde mít za nášledek vyšoké riziko pro práva a
švobody fyzických osob.
6. ŽÁDOSTI, STÍŽNOSTI, NÁMITKY NEBO PODNĚTY
6.1. Z nařízení GDPR plynoú šúbjektům údajů četná práva, která mají šloúžit k zajištění
vyšoké úrovně ochrany jejich ošobních údajů. Ve věci švých práv še na náš proto neváhejte
kdykoliv obrátit š jakýmikoli žádoštmi, štížnoštmi, námitkami, dotazy nebo podněty (dále
špolečně jen „Žádost“).
6.2. V jakékoli záležitošti týkající še ošobních údajů je možné Provozovatele kontaktovat
proštřednictvím e-mailové adresy akropa@seznam.cz nebo píšemně na adreše JUDr.
Robert Paštorčák, advokátní kancelář, Horní náměští 26, 750 02 Přerov.

6.3. V případě, že Žádošt búde obšahovat všechny potřebné údaje a relevantní informace
pro její vyřízení, búde Provozovatel žadatele kontaktovat a informovat o přijatém
opatření. V případě, že Žádošt nebúde obšahovat všechny potřebné údaje a relevantní
informace pro její vyřízení, búde Provozovatel žadatele nejprve kontaktovat
s požadavkem na doplnění Žádošti.
6.4. Za účelem ověření oprávněnošti Žádošti a k jejímú řádnémú vyřízení může být
žadatel požádán o prokázání švé totožnošti či doložení jiných nezbytných informací.
7. ÚŘAD NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Súbjekt údajů má právo obrátit še kdykoli še štížnoští na Úřad pro ochranú ošobních
údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, posta@uoou.cz,
tel.: +420 234 665 111.

