Zásady zpracování osobních údajů
1. Jméno a kontaktní údaje správce osobních údajů, stejně tak osobu pověřenou pro
ochranu osobních údajů
Pro zpracování osobních údajů jsou platné tyto zásady:
Správce:
Roger C. Cunningham (dále jen: rcc/nám/my), Mánesova 1642/83, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Česká republika
E-Mail: info@cunningham.cz
Telefon: +420 222 540 998
Fax: +420 222 541 001
Pověřenec pro ochranu osobních údajů rcc je dostupný na výše uvedené adrese, k rukám
pana Rogerea C. Cunninghame, případně na info@cunningham.cz.

2. Shromažďování a ukládání osobních údajů a způsob jejich zpracování
Pokud se stanete naším mandantem, získáme o Vás následující informace:
•
•
•
•
•

titul, jméno, příjmení,
platná e-mailová adresa,
adresa,
telefonní číslo (pevná linka a/nebo mobilní číslo),
informace nezbytné k uplatnění a obhajování Vašich práv v rámci mandátu

Ke shromažďování osobních údajů dochází,
•
•
•
•
•

abychom Vás jako našeho mandanta mohli identifikovat;
abychom Vám mohli poskytnout adekvátní právní poradenství a zastoupení;
ke korespondenci s Vámi;
k fakturaci;
k vyřešení případných odpovědnostních nároků nebo uplatnění případných nároků
vůči Vám.

Ke zpracování údajů dochází na základě Vaší žádosti a je v souladu s čl. 6 odst. 1 s písm. b
GDPR nutné pro výše uvedené účely, pro řádný výkon mandátu a pro vzájemné plnění
povinností vyplývajících z mandátní smlouvy.
Osobní údaje zpracované pro účely mandátu budou uloženy až do uplynutí zákonné
archivační povinnosti advokátů (6 let po skončení kalendářního roku, ve kterém byl mandát
ukončen) a poté vymazány, pokud nejsme podle čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR povinni je
archivovat po delší dobu z důvodu daňových a obchodních požadavků na archivaci a

dokumentaci (ZOK, ZDP nebo DŘ) nebo v případě, že jste vyjádřili souhlas s dalším
zpracováváním podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. A GDPR.

3. Předávání osobních údajů třetím osobám
K předání Vašich osobních údajů třetím stranám pro jiné účely, než které jsou uvedeny níže,
nedojde.
Pokud je to v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR nutné pro výkon mandátu nutné,
budou Vaše osobní údaje předány třetím osobám. Jedná se zejména o předání odpůrci v
řízení a jeho zástupců (zejména jeho advokátům) a stejně tak soudům a jiným veřejným
orgánům za účelem korespondence, jakož i uplatňování a obrany Vašich právních zájmů.
Předané osobní údaje mohou být třetí stranou použity výhradně k uvedeným účelům.
Povinnost mlčenlivosti advokáta zůstává nedotčena. Pokud jde o údaje, které podléhají
povinnosti mlčenlivosti advokáta, dojde k předání třetím osobám probíhá pouze po dohodě
s Vámi.

4. Dotčená práva
Máte právo:
•
•

•
•

•

v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR svůj souhlas kdykoli odvolat. V důsledku toho
nebudeme v budoucnu smět pokračovat ve zpracovávání Vašich dat na základě
tohoto souhlasu;
v souladu s čl. 15 GDPR požadovat informace o Vašich osobních údajích, které
zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelu zpracování, kategorii
dotčených osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly Vaše údaje
zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, existenci
práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva
podat stížnost, zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány námi, k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4,
a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého
postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás;
v souladu s čl. 16 GDPR požadovat bez zbytečného odkladu opravu nesprávných a
doplnění neúplných u nás uložených osobních údajů;
v souladu s čl. 17 GDPR požádat o výmaz Vašich osobních údajů, které jsou u nás
uloženy, s výjimkou zpracování pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon
nebo obranu právních nároků;
v souladu s čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů,
pokud popíráte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale odmítnete výmaz
osobních údajů, údaje již nepotřebujeme, avšak Vy požadujete určení, výkon nebo

•
•

obhajobu právních nároků nebo jste vznesl námitky proti zpracování v souladu s čl.
21 GDPR;
v souladu s čl. 20 GDPR získat Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, v
strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu nebo požádat o převod
na jiného správce a
v souladu s čl. 77 GDPR podat stížnost u dozorčí úřadu. Zpravidla se můžete obrátit
na dozorčí úřad v místě Vašeho obvyklého pobytu nebo zaměstnání nebo naší
kanceláře.

5. Právo vznést námitku
Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů v souladu s čl. 6
odst. 1 věty 1 písm. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních
údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud pro to existují důvody vyplývající z Vaší zvláštní
situace.
Pokud byste chtěli uplatnit své právo na námitku, zašlete prosím e-mail na
info@cunningham.cz

