
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – DEMETER LEGAL 

Vážení, 
 
touto cestou bychom Vás – naše klienty, návštěvníky webových stránek, zájemce o naše právní služby 
a účastníky našich seminářů – rádi informovali o způsobu, jakým při naší práci nakládáme s Vašimi osobními 
údaji. Rádi bychom Vás ubezpečili, že všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními 
předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.  

1. Kdo je odpovědný za zpracování Vašich osobních údajů? 

Lucie Demeterová, advokátní kancelář, ev. č. ČAK 16484, IČO: 04437390, se sídlem Palackého náměstí 113, 
Strakonice 386 01 (dále „AK“). V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů AK se, prosím, 
obraťte na e-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz. 

2. Jaké osobní údaje zpracováváme? 

V souvislosti s poskytováním právních služeb potřebujeme celou řadu osobních údajů, a to nejen našich 
klientů, ale rovněž jejich zaměstnanců, obchodních partnerů, spolupracovníků, zákazníků či protistran. 
V rámci AK tak můžeme zpracovávat osobní údaje všech těchto osob, a to zejména v následujícím rozsahu: 

(i) Adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, adresa bydliště, 
místa podnikání, telefonický kontakt, e-mailovou adresu. 

(ii) Popisné údaje: údaje různé povahy související s poskytovanou právní službou, které jste nám poskytli 
nebo které jsme získali z veřejných rejstříků, orgánů veřejné moci atd.  

(iii) Citlivé osobní údaje: údaje související s poskytovanou právní službou, které jste nám poskytli. 
(iv) Údaje o třetí osobě: údaje o zaměstnancích, obchodních partnerech, zákaznících, protistran apod.  
 
Prosím, vezměte na vědomí, že pro správné nakládání s osobními údaji je nezbytné, aby osobní údaje, které 
jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně 
v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna 
nastala. 

2. Proč tyto osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje? 

AK zpracovává Vaše osobní údaje zejména z těchto důvodů:  

(i) Uzavření smluv s naší AK a realizace práv a povinností z těchto smluv, tj. poskytnutí právní služby (např. 
smlouva o poskytování právních služeb, smlouva o advokátní úschově, registrace na školení a jeho 
realizace, sepsání plné moci, prodej vzorů dokumentů, příprava dokumentace dle Vašeho zadání (kupní 
smlouva, darovací smlouva), zastupování před soudy, správními úřady, při vyjednávání s protistranou, 
příprava vyjádření a jiné právní dokumentace.). Činíme tak na základě článku 6/1 b GDPR. Nemáte 
zákonem uloženou povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí s Vámi 
nemůžeme smlouvu uzavřít, případně právní službu vůbec nebo řádně poskytnout. V této souvislosti 
může docházet rovněž ke zpracování citlivých osobních údajů, a to zpravidla na základě článku 9/2 f GDPR 
(tj.  v souvislosti s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků). 

(ii) Plnění právních povinností advokáta na základě zvláštních zákonů (zejména dle zákona o advokacii, 
např. vedení spisu, evidence advokátních úschov atd.), a to na základě článku 6/1 c GDPR.  

(iii) Evidenční a organizační účely, ochrany oprávněných zájmů Advokáta, a to na základě článku 6/1 f GDPR 
– AK zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu / v oprávněném zájmu třetí strany (např. 
evidování kontaktních informací, evidence pohledávek apod.). AK zpracovává osobní údaje ve svém 
oprávněném zájmu. Vůči tomuto zpracování lze vznést námitky. 



. 

 

(iv) Marketingové účely (tj. přímý marketing (zasílání obchodních sdělení – oslovování klientů e-mailem, 
telefonicky, textovými zprávami, případně dalšími elektronickými prostředky. Tyto nabídky se týkají 
poskytování právních služeb AK), a to na základě článku 6/1 f GDPR. AK zpracovává osobní údaje ve svém 
oprávněném zájmu. Zasílání obchodních sdělení jste oprávněni kdykoliv odmítnout. Lze tak učinit na 
e-mail: Ldemeterova@demeterlegal.cz. 

(v) Evidence účetnictví (údaje k vystavování faktur a vedení účetnictví), a to na základě článku 6/1 c GDPR. 
AK musí plnit právní povinnosti, které ji ukládají právní předpisy. Poskytnutí údajů za tímto účelem je 
zákonným požadavkem. Jste povinni tyto údaje poskytnout.  

K výše uvedeným zpracováním není zapotřebí Vašeho souhlasu.  

AK může zpracovávat i jiné osobní údaje, a to na základě čl. 6/1 a GDPR – tj. Vašeho souhlasu. O zpracování 
dle souhlasu jste informováni přímo při jeho udělení, kdy je Vám sdělen rozsah zpracovávaných osobních 
údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem). V ostatním se přiměřeně uplatní informace 
uvedené v tomto dokumentu. 

3. Jak AK zpracovává Vaše osobní údaje a komu je může poskytnout? 

Zpracování osobních údajů probíhá za použití automatizovaných prostředků i manuálně. Osobní údaje jsou 
zpracovávány:  

(i) zaměstnanci AK. 
(ii) externími zpracovateli, se kterými AK spolupracuje, a s nimiž má uzavřenou řádnou smlouvu o zpracování 

osobních údajů. Jedná se např. o poskytovatele externích účetních služeb, či cloudových služeb. 
S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, budete o zpracovatelích 
informováni na základě žádosti. 

Prosím, vezměte na vědomí, že: 

(i) S ohledem na charakter poskytovaných právních služeb a pro naplnění účelu právních služeb jsou osobní 
údaje předávány příjemcům – soudům, správním úřadům, protistranám, zákazníkům, obchodním 
partnerům a jiným fyzickýma a právnickým osobám.  Bez tohoto předání nelze právní služby zpravidla 
poskytnout.   

(ii) Osobní údaje mohou být také poskytnuty subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s příslušnými 
právními předpisy oprávněny požadovat sdělení osobních údajů. Při takovém předání však advokát vždy 
respektuje zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti.  

(iii) Vzhledem k tomu, že AK využívá cloudových služeb společnosti Microsoft, konkrétně aplikace „Office 
365“, mohou být údaje ukládány na uložištích mimo EU, osobní údaje jsou tak předávány do třetích zemí. 
K předávání však dochází s dostatečnými zárukami, kdy společnost Microsoft je součástí tzv. Privacy 
shield. Bližší informace jsou k dispozici na https://privacy.microsoft.com/cs-cz.  

(iv) AK ve vztahu k osobním údajům respektuje zásady zabezpečení ochrany osobních údajů; osobní údaje 
jsou řádně zabezpečené a chráněné před zneužitím. 

4. Jak dlouho bude AK uchovávat Vaše osobní údaje? 

AK bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, po dobu stanovenou příslušnými 
právními předpisy, po dobu existence oprávněného zájmu AK, případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty 
stanovené pro uplatnění či ochranu práv AK. Konkrétní informace budou sděleny na žádost. 

V případě, kdy ke zpracování bude docházet na základě souhlasu, tak po dobu v souhlase uvedenou. Prosím, 
vezměte na vědomí, že souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat na výše uvedeném 
kontaktu. 
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5. Jaká jsou Vaše práva? 

Máte právo na:  

(i) zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů, opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů. 
(ii) odvolání souhlasu ohledně zpracování osobních údajů. 
(iii) výmaz osobních údajů, pokud pomine účel či právní důvod pro jejich zpracování. 
(iv) omezení zpracování osobních údajů; současně máte právo vznést námitku proti zpracování v případě 

zpracování na základě oprávněného zájmu. 
(v) poskytnutí informace o třetích osobách, kterým byly osobní údaje zpřístupněny. 
(vi) získání osobních údajů ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, abyste mohli data dále využívat 

Vy nebo jiný správce osobních údajů. 
(vii) oznámení ohledně porušení zabezpečení osobních údajů, pokud takové porušení představuje vysoké 

riziko pro jeho práva a svobody, ledaže se nám povedlo již zavést technická a organizační ochranná 
opatření nebo opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.  

 
V případě, že se domníváte, že AK při zpracování osobních údajů porušila právní předpisy, máte právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat soudní ochrany 
 
Informace je platná ke dni: 20.2.2019 
 


