
Pravidla zpracování osobních údajů

Chod kanceláře, údaje o advokátkách

Advokátní kancelář Pastorová, Neuvirtová – advokátní kancelář je společností dle § 2716 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzniklá na základě smlouvy o společnosti uzavřené mezi Mgr. 
Veronikou Pastorovou, IČO 09522352, ev. č. ČAK 19378, se sídlem Masarykovo nám. 1544, 530 02 
Pardubice, a Mgr. Lucií Neuvirtovou, IČO 08274746, ev. č. ČAK 18948, se sídlem Masarykovo nám. 
1544, 530 02 Pardubice (dále jen také jako „advokátky“). 

Advokátní služby poskytují advokátky samostatně.

Povinnosti advokátek ve vztahu k ochraně osobních údajů

Advokátky jsou správci osobních údajů ve smyslu 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 (dále jen „nařízení GDPR“). 
V souladu s nařízením GDPR advokátky tímto vydaly tato pravidla postupů souvisejících se 
zpracováním osobních údajů.

Advokátky dodržují při své činnosti ve vztahu k Vašim osobním údajům pravidla nařízení GDPR, 
pravidla stanovená zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a souvisejícími pravidly 
stanovenými stavovskými předpisy, zejména zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii. Advokátky 
zajišťují dodržování pravidel ochrany osobních údajů také smluvně v případě činnosti 
spolupracovníků advokátek a při činnosti externích smluvních dodavatelů advokátek.

Tato pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů se vztahují na zpracování 
osobních údajů všech subjektů, jejichž osobní údaje advokátky zpracovávají, zejména na (i) 
návštěvníky webových stránek www.akpn.cz, (ii) osoby, které dostávají od advokátek pravidelné 
právní novinky, pozvánky atd., (iii) klienty advokátek, případně jejich kontaktní osoby, a další osoby 
v souvislosti s poskytováním právních služeb, (iv) kontaktní osoby jakékoliv třetí strany, se kterou 
advokátky spolupracují nebo chtějí spolupracovat. 

Jaké osobní údaje advokátky zpracovávají a jakým způsobem

Advokátky zpracovávají osobní údaje nebo kategorie osobních údajů (identifikační údaje, kontaktní 
údaje, fakturační a platební údaje), osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním právních 
služeb, informace o procházení webu jako např. cookies.

Advokátky získávají osobní údaje nejčastěji přímým sdělením ze strany subjektu osobních údajů. Při 
poskytování právních služeb advokátky osobní údaje získávají také od jiných třetích stran (protistran 
v právních případech, soudů, státních orgánů či institucí) nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. 
obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, seznamu exekucí).

Advokátky zpracovávají osobní údaje v nezbytném rozsahu pro efektivní poskytnutí právní služby 
nebo související služby a pro ochranu práv a oprávněných zájmů klienta v souvislosti a na základě 
příslušné smlouvy o poskytování právních služeb. To platí i pro citlivé osobní údaje (např. údaje o 
zdravotním stavu), které advokátky zpracovávají pouze v odůvodněných případech a v nezbytném 
rozsahu. Některé údaje jsou zpracovávány pro účely splnění zákonných povinností advokátek dle 
příslušných právních předpisů (zákon o advokacii, zákon o některých opatřeních proti legalizaci 
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákony v oblasti daní a účetnictví apod.).

http://www.akpn.cz


Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je klíčovou podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy 
o poskytování právních služeb. Osobní údaje advokátky zpracovávají ze zákonných důvodů pro účely 
plnění jejich povinností ze smlouvy o poskytování právních služeb, případně jiné dohody o 
poskytování právních služeb nebo souvisejících služeb, a dále za účelem oprávněného zájmu 
advokátek vykonávat efektivně podnikatelskou činnost v oblasti poskytování právních služeb a 
poskytovat právní služby v souladu s právními předpisy.

Osobní údaje jsou advokátkami zpracovávány i v případě komunikace se zájemci o poskytnutí 
právních služeb. 

Po jakou dobu advokátky osobní údaje zpracovávají 

Advokátky uchovávají osobní údaje po dobu (i) poskytování právních služeb, (ii) stanovenou 
příslušnými předpisy (zákonem o advokacii a stavovskými předpisy, zákonem o účetnictví, zákonem o 
archivnictví a spisové službě, zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu), (iii) nutnou pro případné řešení sporů a právní vynucení práv 
advokátek. 

Poskytnutí osobních údajů třetím osobám 

Advokátky provádějí odpovídající zabezpečení osobních údajů (viz níže) a osobní údaje zpravidla 
nepředávají nikomu mimo jejich advokátní praxi – výjimkou jsou následující situace. Advokátky 
mohou zpřístupnit osobní údaje oprávněným státním orgánům, institucím či jiným subjektům, 
budou-li pro to splněny podmínky uvedené v právních předpisech. Je-li to nezbytné ke splnění účelu 
zpracování osobních údajů, nezbytné pro plnění právních povinností nebo povinností advokátek ze 
smlouvy uzavřené se subjektem údajů, je-li to nezbytné k ochraně oprávněných zájmů advokátek 
nebo vyplývá-li to ze souhlasu subjektu osobních údajů, mohou advokátky předat osobní údaje 
externím dodavatelům, kteří advokátky podporují při poskytování právních služeb.

Webové stránky a sběr cookies

Web www.akpn.cz používá cookies. Cookie je krátký textový soubor, který webová stránka odešle do 
prohlížeče. Cookie umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, např. preferovaný jazyk, 
příští návštěva webových stánek tak může být efektivnější.

Web www.akpn.cz používá technické cookies (tzv. nezbytné cookies) pro správné fungování webu, 
jejichž ukládání umožňuje zákon. Web dále používá cookies pro měření návštěvnosti a chování 
návštěvníků (tzv. analytické cookies), dále marketingové cookies využívané k lepšímu zaměření a 
personalizaci reklamy a tzv. preferenční cookies umožňující zachování jazykové mutace a nastavení 
případných změn. Veškeré cookies s výjimkou technických cookies advokátky používají pouze 
v případě, že jim k tomu udělíte souhlas. Souhlas můžete kdykoliv odvolat a ve svém internetovém 
prohlížeči můžete rovněž smazat nebo zakázat ukládání cookies. Osobní údaje z cookies dále 
nezpracováváme.

Sbírané cookies neumožňují zpětnou identifikaci jednotlivce. Jsou zpracovávány nejdéle po dobu 26 
měsíců od příslušné návštěvy webu, ledaže by byly nezbytné pouze pro chod webu - takové cookies 
jsou standardně odstraňovány automaticky bez zbytečného odkladu po ukončení návštěvy, pokud již 
nejsou pro chod webu nutné. 

Cookies jsou dále zpracovávány následujícími službami: Google Analytics.

Zabezpečení

Advokátky přijaly příslušná bezpečnostní opatření pro garanci zabezpečení zpracování osobních údajů 
v souladu se stavovskými předpisy a obvyklými standardy a zvyklostmi v oboru poskytování právních 
služeb.
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Advokátky přijaly zejména následující opatření: (i) zajištění prostor, kde jsou zpracovávány a 
uchovávány osobní údaje, zámkem, (ii) znemožnění přístupu do těchto prostor třetím osobám bez 
dohledu advokátek, (iii) ochrana přístupu k výpočetní technice, která je užívána ke zpracovávání 
osobních údajů (použití individuálních silných hesel a jejich ochrana před vyzrazením, ochrana 
výpočetní techniky antivirovými programy), (iv) ochrana cloudových úložišť dat (použití individuálních 
silných hesel), (v) ochrana přenosných úložišť dat (zajištění neustálého dohledu, použití hesel pro 
zabezpečení úložiště dat, osobní manipulace s úložištěm při kopírování dat), (vi) soubory obsahující 
větší množství osobních údajů jsou chráněny individuálním heslem.

Advokátky dbají na řádné plnění povinností podle předpisů upravujících archivnictví, dodržují 
zákonné lhůty pro ukládání dokumentů a archivaci, a dále včas a řádně provádí skartační řízení. 

Vaše práva ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů advokátkami 

Ve vztahu ke zpracovávání osobních údajů máte následující páva:
 právo žádat informace a přístup ke svým osobním údajům, které advokátky zpracovávají. 

Rozsah informací, o které máte právo žádat, je uveden v čl. 15 nařízení GDPR;
 právo žádat opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů;
 právo žádat výmaz Vašich osobních údajů, pokud je dán některý z důvodů uvedených v čl. 17 

nařízení GDPR. Rovněž máte právo na omezení zpracování osobních údajů, a to v případech 
uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.  

Advokátky v této souvislosti upozorňují, že nemusí být vždy vyhověno Vašemu požadavku na výmaz, 
omezení, námitku nebo přenositelnost údajů, a to zejména s ohledem na zákonnou povinnost 
mlčenlivosti při poskytování právních služeb. Případ od případu budou prováděna posouzení právních 
povinností advokátek a výjimek z těchto práv.

V souladu s čl. 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České 
republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní 
číslo +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz. Více informací o Vašich právech je k dispozici také na 
internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz. 

Kontaktní údaje

Dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů směřujte prosím na e-mailovou adresu 
info@akpn.cz, nebo se obraťte přímo na jednotlivé advokátky – Mgr. Veronika Pastorová, tel. 
+420 774 992 310, Mgr. Lucie Neuvirtová, tel. +420 608 608 310.  

Ostatní

Advokátky provedly analýzu rizik zpracování osobních údajů se závěrem: zpracování osobních údajů 
nepředstavuje vysoká rizika pro práva a svobody subjektů osobních údajů, a tedy není nutné 
vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.

Advokátky nenaplňují podmínky čl. 37 nařízení GDPR pro jmenování pověřence pro ochranu osobních 
údajů. Advokátky proto nemají povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a tento 
nebyl pro účely činnosti advokátek jmenován.

http://www.uoou.cz
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Advokátky kromě záznamů o činnostech zpracování dle čl. 30 nařízení GDPR vedou evidenci 
případných souhlasů se zpracováním osobních údajů, pokud pro zpracování osobních údajů 
neexistuje jiný právní titul. Advokátky dále vedou evidenci případů porušení zabezpečení osobních 
údajů.

Advokátky pravidelně, nejméně jednou ročně, vyhodnocují plnění jejich povinností jakožto správců 
osobních údajů, včetně technických a organizačních opatření a přijímají případné opatření k nápravě, 
případně aktualizují interní dokumentaci. 

Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2022 


