
Zpracování osobních údajů  
 

Jako advokát zpracovávám v rámci výkonu advokacie osobní údaje, které jsou mi klienty poskytovány 

v rámci poskytování právních služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 

právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, v účinném znění, 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 (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v účinném znění.  

Správcem osobních údajů jsem tedy já, Mgr. Martin Šalanda, advokát, ev. č. ČAK 9520, IČ: 66253136, 

se sídlem U Vodojemu 1041, 589 01 Třešť, e-mail: ak.salanda@seznam.cz, telefon: 603889420  

Pro účely plnění zákonných povinností a plnění smlouvy o poskytování právních služeb (včetně jejího 

uzavření) zpracovávám zejména tyto osobní údaje klienta a třetích osob (osobní údaje zaměstnanců 

klientů, zákazníků klientů a další osobní údaje, které od klientů obdržím v souvislosti s řešením 

klientských záležitostí): jméno a příjmení, případně IČO a DIČ, adresu bydliště a trvalého pobytu, 

případně sídlo podnikatele, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, rodné číslo, 

datum narození. 

 Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro splnění zákonných povinností a smlouvy o 

poskytování právních služeb, případně pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na 

žádost klienta. Účelem zpracování osobních údajů je poskytování právních služeb. Zpracovávané 

osobní údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám, vyjma těchto příjemců osobních údajů: 

orgánům veřejné moci (zejména soudům a správním orgánům) a dalším subjektům vyplývajícím z 

účelu jejich poskytování – poskytování právních služeb. Dalšími příjemci jsou například auditoři, 

daňoví poradci, notáři, soudní exekutoři či znalci. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě 

souhlasu, obsahuje souhlas výčet subjektů, kterým jsou osobní údaje udělené na základě souhlasu 

dále poskytovány.  

Po ukončení poskytování právních služeb bude s osobními údaji naloženo v souladu s účinnou právní 

úpravou, zejm. v souladu se zákonem o advokacii a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, v účinném znění. Klient má také právo požadovat opravu, omezení zpracování nebo výmaz 

osobních údajů, pokud je k tomu dán zákonný důvod. Klient má dále právo na informace o tom, zda 

správce zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou 

zpracovávány.  

Klient má také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné 

osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit. V případě, že 

dojde k porušení zákonných povinností týkajících se ochrany osobních údajů či bude klient jakkoli 

nespokojen se zpracováním osobních údajů, má právo podat stížnost přímo správci nebo Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Odkaz na stránku Úřadu pro ochranu osobních údajů je: 

https://www.uoou.cz/ . Úřad pro ochranu osobních údajů je dozorovým orgánem ve věci ochrany 

osobních údajů. 


