Kategorie a
charakteristiky
zpracování
osobních údajů
1.

Jméno a kontaktní údaje správce a
případného společného správce,
zástupce správce a pověřence pro
ochranu osobních údajů [článek 30
odst. 1 písm. a) GDPR]:

JUDr.Iva Pavlíková Ph.D., IČO 66243114, se sídlem
Praha 8, Kubišova 49/1303

2.

Identifikace příslušných zpracování
osobních údajů [článek 30 odst. 1
písm. b) GDPR]:

1. Vedení spisů – tzv. klientská agenda;
2. spolupracující advokáti v substituci
3. provoz AK, daně a účetnictví

3.

Proč (za jakým účelem) a na
základě jakého právního titulu se
osobní údaje v rámci zpracovávání
zpracovávají [článek 30 odst. 1
písm. b) GDPR]?

•

Klienti-plnění smlouvy s klientem o
poskytování právních služeb a výkon
právních povinností vyplývajících z předpisů
upravujících výkon advokacie,

•

Advokáti v substituci- plnění právních
povinností vyplvajících z předpisů
upravujících výkon advokacie

•

Provoz AK- plnění zákonných povinností dle
zákonů o advokacii, o DPH, o účetnictví

4.

Jaké osobní údaje jsou
zpracovávány v rámci zpracování
[článek 30 odst. 1 písm. c) GDPR]?

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa
bydliště, IČO, emailová adresa, číslo účtu, telefonní
číslo, bankovní spojení, rodinný stav a situace,
finanční situace, údaje o
probíhajících/ukončených/hrozících
soudních/exekučních/správních řízeních, údaje o
případných trestních řízeních a trestních věcech, a to
vlastních klientů, protistran či jejich zástupců,
klientů, protistran či jejich zástupců spolupracujících
advokátů v substituci.

5.

Z jakých zdrojů jsou osobní údaje
získány [článek 30 odst. 1 písm. c)
GDPR]?

Osobní údaje jsou získávány od klientů, subjektů
údajů, protistran či jejich zástupců, svědků, znalců,
od třetích stran (soudy a jiné orgány státní a veřejné
moci, svědci), ze soudních spisů, spolupracujících
advokátů, z veřejně dostupných rejstříků (obchodní

rejstřík, katastrální úřady, atd). a veřejně
přístupných informací (internet).
6.

Kategorie příjemců, kterým byly
nebo budou osobní údaje
zpřístupněny, včetně příjemců ve
třetích zemích nebo mezinárodních
organizacích:

•

daňový poradce

•

IT firma spravující systém AK

•

Třetím stranám (soudy, svědci, orgány státní
a veřejné moci)

•

Spolupracujícím advokátům v substituci

•

Nezpřístupňujeme osobní údaje příjemcům
ve třetích zemích ani v rámci mezinárodních
organizací třetím stranám

7.

V jakém termínu a jak se osobní
údaje likvidují [článek 30 odst. 1
písm. f) GDPR]?

Klientské osobní údaje – 5 let.
Osobní údaje týkající se advokátské úschovy – 10 let.

8.

Jakým způsobem se osobní údaje
aktualizují [článek 30 odst. 1 písm.
g) GDPR]?

Obdržením informace od subjektů údajů dle bodu 5
o změně jeho osobních údajů, od třetích stran, z
veřejně dostupných zdrojů (internet, veřejné
rejstříky…).

9.

Které listinné a elektronické
evidence (spisovny, archivy, IT
systémy, datová úložiště) provádějí
zpracování [článek 30 odst. 1 písm.
g) GDPR]?

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné podobě v
klientských spisech a archivech, v elektronické
evidenci správce osobních údajů, na IT bázi v úložišti
dat, u třetích stran (soudy, svědci, orgány veřejné
moci), spolupracujících advokátů v substituci.

10.

Je prostředí AK pravidelně
bezpečnostně testováno (zejm. IT
systémy)? Interně nebo externími
konzultanty? [článek 30 odst. 1
písm. g) GDPR].

Prostředí AK je pravidelně bezpečnostně testováno,
a to interně.

11.

Jak je zajištěna bezpečnost předání
dat při klientské komunikaci
[článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Přenos citlivých údajů podléhá zaheslování.
Bezpečnost předání dat při klientské komunikaci je
zajištěna pomocí šifrování, heslováním údajů
uloženích v elektronické evidenci či v úložišti dat,
uložením fyzicky předaných dat do uzamčeného
úložiště v uzamčeném prostoru.

12.

Jak je zajištěna bezpečnost sdílení
dat s externími subjekty? Mají

Dodavatelé, kteří mohou mít přístup ke
zpracovávaným osobním údajům (daňový poradce

všichni externí dodavatelé,
zpracovávající osobní údaje,
uzavřené smlouvy o zpracování
osobních údajů, poskytující
odpovídající záruky ochrany [článek
30 odst. 1 písm. g) ve spojení s
článkem 28 GDPR]?

atd.), mají uzavřeny smlouvy o zpracování osobních
údajů.

13.

Je zajištěna nevratná likvidace dat v
rámci databázového systému
[článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Osobní údaje v elektronické evidenci či v úložišti dat
jsou v okamžiku dosažení stanovené zákonné lhůty
nenávratně vymazávány a tedy zlikvidovány. Osobní
údaje ve fyzicky vedených klientských spisech a
archivech jsou v okamžiku dosažení stanovené
zákonné lhůty zničeny skartováním.

14.

Je k dispozici procedura k určení
práv subjektů údajů a jejich výkon s
ohledem na jejich data, která jsou
zpracovávána v rámci zpracování?

Na webových stránkách AK www.ivapavlikova.cz je
umístěn formulář „Žádost k uplatnění práv subjektu
údajů,“ který slouží k uplatnění práv subjektů, jejichž
osobní údaje advokát spravuje. Procedura k určení
práv těchto subjektů je dána zákonnou úpravou.
Advokát po obdržení žádosti žádost posoudí a je-li
oprávněná, žádosti vyhoví. V opačném případě
žádosti nevyhoví.

15.

Poskytují se oprávněným
subjektům údajů předepsané
informace, zejména o:

Předepsané informace jsou poskytovány
prostřednictvím smlouvy s klienty a jsou rovněž
poskytovány prostřednictvím webových stránek AK
www.ivapavlikova.cz.

16.

•

rozsahu a účelu zpracování,

•

způsobu zpracování
osobních dat,

•

komu mohou být osobní
údaje zpřístupněny?

Zabraňují nasazené technické
prostředky a uplatňovaná
organizační opatření nahodilému
anebo neoprávněnému přístupu k
osobním údajům, jejich změně,
zcizení, zneužití, zničení nebo
ztrátě [článek 30 odst. 1 písm. g)
GDPR]?

Ano, uplatňujeme zejména následující opatření:
•

K zpracovávaným spisům mají přístup pouze
osoby, které se spisem pracují;

•

Spisy jsou zabezpečeny hesly v počítači;
spisy v listinné podobě se nacházejí v
uzamykatelných ukládacích skříních;

•

Přístup do kanceláří je zajištěn
bezpečnostními zámky a alarmem.

17.

Jsou zpracovávané osobní údaje
přenášeny do zahraničí nebo jsou
přístupné ze zahraničí [článek 30
odst. 1 písm. e) GDPR]?

Nikoliv

18.

Jsou pracovníci, mající přístup k
osobním údajům v rámci
zpracování osobních údajů,
proškoleni? Mají tito pracovníci ve
svých smlouvách sjednánu
povinnost mlčenlivosti ve vztahu ke
zpracovávaným osobním údajům
[článek 30 odst. 1 písm. g) GDPR]?

Pracovníci kanceláře jsou proškoleni o GDPR a
zásadách ochrany osobních údajů. Pracovníci
kanceláře, kteří nemají zákonnou povinnost
mlčenlivosti ze zákona o advokacii, mají smluvní
závazek mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným
osobním údajům, k nimž mají přístup.

