ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JUDr. Vladimír Muzikář, advokát advokátní kanceláře Muzikář & Partners, ev. č. ČAK 0435, IČO 66203856, se
sídlem Havlíčkova 13, 602 00 Brno, jakož i usazený evropský advokát ve Slovenské republice, reg. č. SAK 300069,
IČO 37990942, se sídlem Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, Slovenská republika (dále také „My“) jako správce
osobních údajů Vás jako







naše klienty, včetně účastníků svěřenské správy, potenciální klienty,
osoby, o jejichž podpisu činíme prohlášení o pravosti podpisu,
účastníky námi pořádaných školení,
uživatele webových stránek www.muzikarpartners.cz,
žadatele o zaměstnání u nás,
naše obchodní partnery

informuje o níže popsaném shromažďování a jiném zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy, především zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), resp. zákona č. 586/2003 Zb., o advokácii, ve znění
pozdějších předpisů, a 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. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.
V těchto zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme:
 jaké údaje o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu,
 jak tyto údaje využíváme,
 komu a v jakých případech mohou být údaje předány,
 po jakou dobu údaje zpracováváme,
 jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
Pokud něčemu nerozumíte či potřebujete další informace o zpracování osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv
obrátit také na emailové adrese krizova@mpak.cz.
Proč údaje shromažďujeme a zpracováváme (účel zpracování a právní základ zpracování)
Osobní údaje shromažďujeme přímo od Vás, od našich klientů či potenciálních klientů, nebo jejich protistran a od
jejich zástupců. Dále můžeme osobní údaje získávat i od třetích osob, jako jsou např. státní orgány, Váš
zaměstnavatel, obchodní partneři, realitní zprostředkovatelé nebo z veřejně dostupných databází a zdrojů.
Údaje shromažďujeme a dále s nimi pracujeme pro tyto účely:



plnění smlouvy, včetně jejího sjednání: smlouvy o poskytování právních služeb, smlouvy o svěřenské
správě či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon právních služeb podle právních předpisů
upravujících výkon advokacie; vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb;
plnění právních povinností: zejména pro účely řádného vedení advokátního spisu a vyúčtování právní
služby, pro účely provádění svěřenské správy a zajištění pojištění vkladů, pro účely provádění prohlášení
o pravosti podpisu, pro účely identifikace osob a plnění povinností ve smyslu zákona o advokacii a zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších
předpisů, pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; plnění
povinností podle účetních a daňových právních předpisů, tedy předávání osobních údajů orgánům
finanční správy, příp. dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy;








při provádění identifikace pořizujeme kopii dokladu totožnosti identifikované osoby, resp. osoby, která za
ni jedná, pokud s tím vyslovíte souhlas; udělení souhlasu je dobrovolné a můžete jej kdykoli odvolat;
zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb na základě našeho oprávněného zájmu na propagaci našich
služeb (přímý marketing): zasílání obchodních sdělení či informací o aktualitách v oblasti práva
a podnikání;
organizace a realizace výběrového řízení na základě našeho oprávněného zájmu na řádném výběru
zaměstnanců pro advokátní kancelář;
vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce
www.muzikarpartners.cz či prostřednictvím telefonu či emailu;
zajištění bezpečnosti a ochrana majetku a zdraví prostřednictvím kamerového systému se záznamem
monitorujícím vstupní prostory advokátní kanceláře na základě našeho oprávněného zájmu na zajištění
bezpečnosti a ochrany majetku a zdraví;
ochrana dalších oprávněných zájmů správce a oprávněných zájmů třetích osob (zejména klientů), a to
zejména zájmů na ochraně osobnostních práv a ochraně života, zdraví a majetku, vedení evidence
obchodních partnerů, ochrana našich právních zájmů.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy či pro plnění právních povinností je nezbytné a jejich
neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy s námi, nemožnost Vaší účasti na námi pořádaném školení
či neposkytnutí konkrétní služby (prohlášení o pravosti podpisu, svěřenská správa, apod.).
Máme také oprávněný zájem budovat a udržovat naši obchodní značku a nabízet naše služby v rámci přímého
marketingu. Pokud jsme Vaše osobní údaje, a to kontaktní údaje na Vás či Vaše zaměstnance a spolupracovníky
včetně emailové adresy, získali při poskytování služby nebo při jednání o takové službě a neodmítli jste naši
marketingovou komunikaci, můžeme Vám zasílat - také elektronickou cestou - naše nabídky či jiná obchodní
sdělení. Můžete kdykoliv vyjádřit přání, abychom Vám nadále tyto nabídky a jiná obchodní sdělení nezasílali. Stačí
nám zaslat email s příslušnou žádostí na emailovou adresu krizova@mpak.cz nebo jinou adresu, ze které jste od
nás obdrželi obchodní sdělení.
Poskytnutí osobních údajů za účelem organizace a realizace výběrového řízení na zaměstnání je dobrovolné,
je však předpokladem Vaší účasti ve výběrovém řízení, bez jejich poskytnutí nebudete do výběrového řízení
zařazen/a.
Vaše osobní údaje nebudou použity za účelem jakéhokoliv automatizovaného rozhodování, včetně profilování.
Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel zpracování. Zpracováváme zejména
následující údaje:
a) identifikační a adresní údaje (jméno a příjmení, titul, IČO, DIČ, datum narození, rodné číslo, místo
trvalého nebo jiného pobytu)
b) kontaktní údaje (poštovní adresa, telefonický kontakt, emailová adresa)
c) finanční údaje (číslo účtu a jiné transakční údaje)
d) údaje, které nám poskytnete za účelem využívání našich právních služeb, včetně provádění svěřenské
správy
e) údaje, které nám poskytnete za účelem navázání pracovněprávního vztahu (údaje o vzdělání, údaje o praxi,
údaje o jazykových znalostech apod.)
f) údaje nutné pro plnění našich právních povinností (například při prohlášení o pravosti podpisu podpis,
při provádění identifikace druh, číslo a doba platnosti dokladu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal,
místo narození, pohlaví, státní občanství, případně kopie dokladu totožnosti)
g) údaje nutné pro účely oprávněných zájmů (například zachycení fyzické podoby a projevů osobní povahy
prostřednictvím záznamů kamerového systému).
Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů a dalších
fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popřípadě jiné údaje, které obdržíme od klienta či jiné osoby
v souvislosti s poskytováním právní služby či uzavřením a plněním smlouvy, zpracováváme v souladu s právními
předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Naše webové stránky nejsou určeny osobám mladším 15 let. Naše webové stránky nevyužívají soubory cookies.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím advokátům advokátní
kanceláře Muzikář & Partners či jednotlivým smluvním zpracovatelům osobních údajů či dalším správcům, vždy
však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního
důvodu pro zpracování. Dbáme na to, že tyto subjekty mají zajištěnu povinnost mlčenlivosti. Jedná se např.
o spolupracující advokáty, o poskytovatele IT služeb, poskytovatele daňových a účetních služeb apod.
V případě provádění svěřenské správy jsou údaje předávány dle platných právních předpisů České advokátní
komoře (v rozsahu pro plnění povinného hlášení do elektronické knihy úschov: jméno, příjmení, jiný identifikační
údaj (rodné číslo)), a bance vedoucí depozitní účet (běžný účet úschov cizích prostředků) svěřenského správce.
Jiným subjektům, zejména státním orgánům, orgánům činným v trestním řízení, soudům, České advokátní komoře
a Slovenské advokátní komoře, bankám je umožněn přístup pouze dle potřeb a pokynů klienta anebo na základě
platných právních předpisů a je-li zpřístupnění osobních údajů v souladu s naší povinností mlčenlivosti. Pokud
nám to právní předpisy nezakazují, vynaložíme veškeré nezbytné úsilí k tomu, abychom Vás o tomto zamýšleném
předání osobních údajů předem informovali.
Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností
plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsme povinni jakožto správce osobní údaje
uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas.
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, nebo je dána
právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po následující dobu:
 v případě plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu,
 v případě plnění právní povinnosti po dobu stanovenou příslušným právním předpisem,
 v případě zasílání obchodních sdělení po dobu trvání souhlasu nebo do odvolání souhlasu
 v případě žadatele o zaměstnání po dobu trvání výběrového řízení,
 v případě odmítnutí žadatele o zaměstnání dále pak v nezbytné míře za účelem ochrany našich právních
zájmů po dobu 4 let, počínaje rokem následujícím po odmítnutí uchazeče,
 v případě pořízení kopie dokladu totožnosti při provádění identifikace fyzické osoby do odvolání
souhlasu,
 v případě vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronického formuláře či prostřednictvím
telefonu či emailu po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku,
 v případě kamerového systému je záznam uchováván po dobu 14 dnů a dále pak v případě dokumentace
určitého incidentu po dobu nezbytnou pro ochranu právních zájmů,
 v případě evidence obchodních partnerů po dobu trvání naší spolupráce a po dobu trvání oprávněného
zájmu,
 v případě zpracování na základě oprávněného zájmu správce či třetí osoby po dobu 3 let, počínaje rokem
následujícím po roce, v němž došlo k začátku zpracování, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo
pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti
s konkrétním případem, např. v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení po celou
dobu takového řízení,
to platí, není-li právními předpisy vyžadována delší, resp. jiná doba (např. v případě plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo
zákon o dani z přidané hodnoty).
Zabezpečení osobních údajů
S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Pro
zpracování osobních údajů využíváme automatizované, ale i manuální prostředky.

Přijali jsme technická a organizační opatření, která zamezují neoprávněný přístup, zneužití, poškození nebo zničení
osobních údajů. Naše zásady zabezpečení informací jsou podporovány řadou bezpečnostních standardů, procesů
a postupů. Informace ukládáme v prostorách s omezeným přístupem nebo v elektronických databázích
vyžadujících přihlašovací údaje a hesla. Všichni spolupracující advokáti, zaměstnanci a poskytovatelé služeb, kteří
mají přístup k důvěrným informacím, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.
Zároveň však platí ta skutečnost, že přenos dat prostřednictvím internetu není ze své podstaty bezpečný.
Nemůžeme proto zaručit 100 % bezpečnost takto posílaných dat. V případě přenosu zvláštních kategorií osobních
údajů (citlivé osobní údaje) jsou přijímána individuální opatření.
V případě záznamů kamerového systému máme přijata interní pravidla pro správu, poskytnutí, prohlídku
i uchování záznamu.
Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů můžete uplatňovat:
a) právo na přístup k osobním údajům, tj. kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje,
které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu
jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení
zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich
osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování;
b) právo na opravu, tj. kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by
byly nepřesné či neúplné;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“), tj. musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii)
vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
(iv) nám to ukládá zákonná povinnost;
d) právo na omezení zpracování údajů, což znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování, pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat; pokud vznesete námitku proti
zpracování v ostatních případech zpracování založeném na oprávněném zájmu, nebudeme Vaše osobní
údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje
nad zájmy nebo právy a svobodami Vás jako subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu
právních nároků;
f) právo na přenositelnost, tj. kdykoliv můžete požádat o Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, pokud je zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy
a provádíme je automatizovaně; je-li to technicky proveditelné, předáme Vaše osobní údaje přímo jinému
Vámi určenému správci.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete dle Vašeho výběru na shora uvedené adrese nebo na
emailové adrese krizova@mpak.cz.
Upozornění: S ohledem na specifický charakter naší činnosti (výkon advokacie) může být výkon některých práv
subjektů údajů výrazně omezen.
V případě, že máte pocit, že s Vašimi osobními údaji nenakládáme správně, můžete se se svou stížností obrátit na
dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a pro
Slovenskou republiku Úrad na ochranu osobných údajov (www.dataprotection.gov.sk).
Změny Zásad ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme podle našeho uvážení aktualizovat s cílem zohlednit změny našich
postupů týkajících se zpracování osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuální od data uvedené
účinnosti. Aktuální verzi najdete vždy na stránce www.muzikarpartners.cz a je k dispozici na recepci advokátní
kanceláře.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů (verze 2.0) jsou účinné od 1.6.2020

