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Preambule
Schönherr Rechtsanwälte GmbH (dále jen „Schoenherr“, „my“ nebo „nás“) je
advokátní kancelář, která považuje ochranu osobních údajů za nejvyšší prioritu.
Vzhledem k naší profesní povinnosti dodržovat důvěrnost informací jsme zavázáni
k nejvyššímu utajení osobních údajů. Při zpracování vašich osobních údajů
dodržujeme veškerá nařízení o ochraně osobních údajů, zejména ustanovení
Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). V tomto
dokumentu chceme vysvětlit, které z osobních údajů budeme zpracovávat, jaké
jsou účely jejich zpracování, a vysvětlíme, jak můžete uplatnit svá práva na jejich
ochranu podle GDPR.

2

Osobní údaje a účely jejich zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho zapojení vycházejícího ze
smluvního vztahu, který jsme s vámi uzavřeli.
Vaše osobní
informačních
akce (např.
Schoenherr“
zrušit.

údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem za účelem zasílání
bulletinů o aktuálním vývoji v právní oblasti a jako pozvání na určité
„Snídaně s firmou (Business Breakfast)“, „Večer se společností
(Schönherr Abend) apod.), přičemž svůj souhlas můžete kdykoli

Vaše kontaktní údaje (vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu, název vaší
společnosti a vaši pracovní pozici) budeme zpracovávat rovněž za účelem
optimalizace naší správy kontaktů s klienty („Řízení vztahů s klienty“ (CRM)).
Samozřejmě máte právo kdykoli vznést námitku proti dalšímu zpracování vašich
údajů za tímto účelem. Pokud uplatníte své právo na námitku, požádáme Vás,
abyste nám poskytli důvody, proč jste tak učinili. Pokud nám zašlete odůvodněnou
námitku, prověříme skutečnosti a buď zastavíme nebo upravíme proces
zpracování, nebo vás budeme informovat o pádných a oprávněných důvodech,
proč je nutné pokračovat v tomto procesu zpracování údajů.
Dále, vaše osobní údaje zpracováváme s tím, že vycházíme z jakýchkoli dalších
právních základů v souladu s GDPR a z ustanovení o ochraně osobních údajů a
občanského zákoníku.
Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k provedení a realizaci
našich právních služeb, nebo údaje, které jste nám poskytli dobrovolně. Vezměte
prosím na vědomí, že za určitých okolností se můžeme zdržet přijetí zakázky,
pokud neposkytnete své osobní údaje nebo předáte neúplná data, která jsou
nezbytná k provedení a realizaci našich právních služeb.
Osobní údaje zahrnují veškeré informace obsahující data o osobních nebo
materiálních okolnostech, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo,
datum narození, věk, pohlaví, číslo sociálního zabezpečení, videozáznamy,
fotografie, hlasové záznamy jednotlivců a biometrická data, například otisky prstů.
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Osobní údaje mohou také obsahovat zvláštní kategorie údajů, jako jsou údaje o
zdravotním stavu nebo údaje týkající se trestních řízení.
3

Vaše práva týkající se osobních údajů
Jako klient, nebo obecně, jako subjekt údajů podle GDPR a podle vzájemného
vztahu právní zástupce-klient, máte právo znát informace o svých osobních
údajích uložených v našem systému, o jejich původu a o příjemcích, o době jejich
uložení a účelu jejich zpracování.
Pokud zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo je opravit
nebo učinit kompletními.
Můžete nás rovněž požádat o vymazání údajů, které byly neoprávněně
zpracovány. Upozorňujeme, že toto právo můžete uplatnit pouze ve vztahu k
nepřesným, neúplným nebo neoprávněně zpracovaným údajům.
Pokud není zcela jasné, že vaše osobní údaje jsou nepřesné, neúplné nebo
neoprávněně zpracované, můžete nás požádat o omezení zpracování vašich dat,
dokud nebude tento problém s konečnou platností vyřešen.
Jak je uvedeno v části 2, máte právo vznést námitku vůči zpracování vašich
osobních údajů, pokud tyto údaje zpracováváme s oprávněným zájmem. Pokud
uplatníte své právo na námitku, požádáme vás, abyste nám poskytli důvody, proč
jste tak učinili. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva se navzájem doplňují;
můžete nás tedy požádat, abychom pouze buď opravili, zkompletovali nebo
vymazali vaše osobní údaje. V některých případech máte rovněž právo získat své
osobní údaje, které jsme zpracovali, ve strojově čitelném formátu dle naší volby,
nebo nás můžete požádat, abychom tyto údaje předali přímo třetí straně dle
vašeho výběru; v této souvislosti nesmí být přenositelnost dat znemožněna
neodůvodněnými snahami, právními nebo jinými závazky či požadavky na
zachování důvěrnosti informací.
Všechny dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů adresujte nám, a to
společně s elektronickou kopií dokladu totožnosti, abychom ověřili vaši totožnost.
Naše kontaktní údaje naleznete v části 13 tohoto prohlášení o ochraně osobních
údajů.
Prosíme, abyste nás informovali o jakékoli změně svých osobních údajů.
Navzdory vašim nejlepším snahám zajistit ochranu a integritu vašich osobních
údajů, nemůžeme zcela vyloučit, že nedojde k neshodě ohledně povahy používání
vašich údajů. Pokud se domníváte, že protiprávně používáme vaše údaje, můžete
podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů v České republice. Nicméně se
domníváme, že nás budete nejprve kontaktovat, abychom případ vyšetřili a
vyjasnili vaše případné pochybnosti.
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Webová stránka a akce

4.1

Webová stránka
Máte právo používat naše webové stránky a přistupovat k jejich veřejnému
obsahu, aniž byste zveřejňovali své osobní údaje. Zaznamenáváme pouze
informace poskytnuté vaším poskytovatelem internetových služeb, zejména vaši
IP adresu, dobu trvání vaší návštěvy a její čas. Tyto informace jsou uchovávány
během vaší návštěvy a analyzovány výhradně pro statistické účely při přísné
ochraně anonymity (podrobnosti viz naše zásady používání souborů cookie:
https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/).
Dále, rovněž shromažďujeme vaše osobní údaje, pokud tyto údaje zveřejníte
dobrovolně nebo výslovně při návštěvě našich webových stránek v souvislosti s
používáním služeb nabízených na těchto stránkách (např. tiskové zprávy,
informační bulletin, kariérový portál). Tyto informace používáme pouze ke
konkrétnímu účelu jednotlivých služeb a v souladu s příslušnými zákony.
4.1.1

Tiskové zprávy a informační bulletiny
Budeme rádi, pokud se přihlásíte k odběru našich tiskových zpráv nebo
informačního bulletinu na adrese
https://www.schoenherr.eu/subscription/.
Naše tiskové zprávy poskytují nejnovější aktuální informace o obchodních
příležitostech společnosti Schoenherr. Naše informační bulletiny vám
umožní přístup k informacím týkajících se novinek v právní oblasti a
nejnovějšího vývoje v našem ročním plánu včetně dalších publikací
společnosti Schoenherr.
Tato služba pouze vyžaduje, abyste svou zveřejnili e-mailovou adresu, a
rozhodli se, zda chcete získávat naše tiskové zprávy nebo naše informační
bulletiny.

4.1.2

Kariérový portál
Kariérový portál můžete použít k podání žádosti o práci. Budeme rádi,
pokud ji využijete. Abychom mohli posoudit, zda vám můžeme nabídnout
vhodnou pozici, požadujeme od vás určité informace.
Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jste zveřejnili ve své žádosti o
práci: akademický titul, jméno, kontaktní údaje, zájmy, životopis,
motivační dopis, referenční dopisy a další informace a dokumenty, které
jste nám zaslali.
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Pro
odeslání
žádosti
použijte
https://www.schoenherr.eu/careers/
4.2

prosím

následující

odkaz:

Akce
Naše oblíbené akce, workshopy a přednášky (dále jen společně jako „Akce“)
poskytují podrobné informace o nejnovějším vývoji v různých oblastech práva a
umožňují kontakty s účastníky působícími v daném odvětví či osobní schůzky s
advokáty společnosti Schoenherr. Budeme velmi rádi, pokud se těchto akcí
zúčastníte. Vaše kontaktní údaje použijeme pouze k odeslání pozvánek a v
zákonném zájmu zpracujeme vaše jméno, vaši firmu a vaši pozici pro optimalizaci
správy kontaktů.

4.3

Videozáznamy
Vstup do naší budovy je vybaven kamerovým systémem, který chrání naše
kanceláře, a zejména informace, které nám naši klienti svěřili. Tento systém tedy
bude pořizovat videozáznamy při vaší návštěvě kanceláře. Tyto záznamy jsou
uchovávány v šifrované podobě po dobu čtrnácti dnů. Těmito videozáznamy se
zabýváme pouze v případě, že existuje zvláštní důvod (např. dojde k trestnému
činu přímo v oblasti snímané jednou z videokamer).

5

Bezpečnost údajů
K zajištění ochrany vašich osobních údajů, zejména proti neoprávněnému,
nezákonnému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, použití a manipulaci
jsme přijali příslušná organizační a technická opatření.
Bez ohledu na naše úsilí zajistit přiměřeně vysokou úroveň požadavků v každém
okamžiku nelze vyloučit, že informace, které jste poskytli prostřednictvím
internetu, nebudou zpřístupněny nebo využívány jinými osobami.
Vezměte prosím na vědomí, že nemůžeme převzít jakoukoli odpovědnost za
zpřístupnění informací kvůli chybám v přenosu dat a/nebo neoprávněnému
přístupu třetích osob, ke kterému došlo bez našeho zavinění (např. hacking emailového účtu nebo telefonu, zachycování faxových zpráv).

6

Použití údajů
Když uzavíráte vztah mezi klientem a právním zástupcem nebo smluvní vztah
s námi, zveřejníte své osobní údaje včetně podnikatelských či obchodních
tajemství, které se týkají vás, vašich příbuzných, spolupracovníků nebo jiných
třetích stran. Ve všech těchto případech obecně předpokládáme, že jste oprávněni
tato data zveřejnit. Vaše údaje a údaje třetích osob, které jste uvedli, použijeme
pouze v míře, která je nezbytná pro řádné vytvoření a zpracování našeho mandátu
nebo smluvního vztahu, který jsme s vámi uzavřeli.
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Nebudeme zpracovávat údaje k jiným účelům než těm, ke kterým jste dali svůj
souhlas, nebo na které se nevztahují ustanovení GDPR, s výjimkou použití pro
statistické účely, pokud byly dostupné údaje anonymizovány.
7

Přenos údajů třetím stranám

7.1

Mandát
Plnění vašeho mandátu může od nás vyžadovat, abychom převedli vaše osobní
údaje třetím stranám (např. odpůrcům, právním zástupcům, pojišťovnám či
poskytovatelům služeb, které můžeme využít a kterým poskytujeme údaje apod.)
a soudům nebo úředním orgánům. Pokud mandát souvisí s mezinárodní záležitostí,
může se od nás požadovat výměna údajů v rámci skupiny Schoenherr. Údaje
budou převedeny pouze na základě zákonů o ochraně dat, a zejména k realizaci
vašeho mandátu nebo na základě vašeho předchozího souhlasu.
Dále bychom vás rádi informovali, že informace týkající se konkrétních okolností
vašeho případu mohou být v souvislosti s našimi právními službami pravidelně
získávány od třetích stran (např. prostřednictvím internetového vyhledávače,
sociální sítě, webových stránek vaší společnosti). Vaše osobní údaje můžeme
rovněž na vyžádání poskytnout soudům nebo úřadům. Ve všech těchto případech
však vždy zajistíme, aby byly dodržovány právní předpisy a vaše data byla
chráněna.
Někteří z výše uvedených příjemců vašich osobních údajů se mohou nacházet v
zahraničí nebo mimo EU/EHP, kde zpracovávají vaše osobní údaje. Úroveň ochrany
údajů v jiných zemích nemusí nezbytně odpovídat úrovni ochrany v České
republice. Zajistíme, aby byla dodržována evropská úroveň ochrany údajů a
evropské bezpečnostní normy o ochraně údajů. Z tohoto důvodu budeme převádět
vaše osobní údaje pouze do zemí, o kterých Komise EU rozhodla, že mají
odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo přijmeme opatření, která zajistí, aby
všichni příjemci udržovali odpovídající úroveň ochrany údajů; za tímto účelem
uzavřeme standardní smluvní doložky (2010/87/ES a/nebo 2004/915/ES).

7.2

Webová stránka
Vzhledem ke složitosti zpracování dat v současné době můžeme příležitostně
jmenovat zpracovatele vašich osobních údajů. Někteří z těchto zpracovatelů se
nacházejí mimo území EU/EHP. Nicméně, při využití zpracovatelů vždy zajistíme
dodržení evropské úrovně ochrany údajů a evropských norem zabezpečení dat.
Pokud jste podali žádost o práci prostřednictvím našeho kariérního portálu,
můžeme získat údaje o vás i od třetích stran (např. prostřednictvím internetového
vyhledávače, sociálních sítí).

www.schoenherr.eu

-7-

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Schoenherr – Česká republika

8

Oznámení o mimořádných událostech v oblasti osobních údajů
Snažíme se zajistit, aby mimořádné události v oblasti osobních údajů byly zjištěny
ještě v jejich prvotní fázi a aby vám nebo příslušnému dozorčímu orgánu byly
okamžitě oznámeny včetně příslušných kategorií údajů, jichž se mimořádná
událost týká.

9

Ukládání dat
Data nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro plnění našich smluvních nebo
zákonných závazků, nebo k ochraně před případným uplatněním nároků z ručení.

10

Cookies
Tato webová stránka používá soubory cookies, jejichž účelem je, aby naše služby
byly pro naše klienty uživatelsky přívětivé a účinné.
"Cookie" je malý textový soubor, který náš webový server stáhne na pevný disk
vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče a dovolí našim webovým
stránkám rozpoznat vás jako uživatele, pokud se náš webový server propojí s
vaším prohlížečem. Cookies nám pomáhají určit frekvenci používání webových
stránek a identifikovat počet uživatelů, kteří navštěvují naše webové stránky.
Obsah cookies, které používáme, je omezen na identifikační číslo a neumožňuje
nám osobní identifikaci uživatele. Hlavním účelem souborů cookies je rozpoznat
uživatele webové stránky.
Naše webové stránky používají dva typy souborů cookies:
•

Soubory cookies pro relaci: jedná se o přechodné soubory cookies uložené
v dočasné paměti, které se po zavření prohlížeče automaticky vymažou.

•

Trvalé soubory cookies: soubory cookies jsou uloženy na vašem pevném
disku za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti a proto, abychom měli
možnost vás znovu poznat při opětovném navštívení našich webových
stránek.

Nastavení prohlížeče můžete upravit tak (i), abyste aktivovali funkci, která vás
upozorní na nastavení souborů cookies a povolí soubory cookies pouze v
konkrétním případě, (ii) v určitých případech nebo obecně můžete cookies
deaktivovat a (iii) můžete aktivovat funkci, která po zavření prohlížeče
automaticky odstraní soubory cookies. Deaktivování souborů cookies může vést k
tomu, že některé funkce na webových stránkách nebudou použitelné.
11

Serverové protokolové soubory
Pro optimální výkon systému, uživatelskou přívětivost a poskytování užitečných
informací o našich službách, poskytovatel webových stránek automaticky
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shromažďuje a ukládá tzv. serverové protokolové soubory, které nám váš
prohlížeč automaticky předává. Tyto informace zahrnují vaši adresu IP, nastavení
prohlížeče a jazyka, operační systém, adresu URL odkazovače, vašeho
poskytovatele internetových služeb a datum a čas vaší návštěvy.
Tato data neobsahují zdroje osobních údajů. Vyhrazujeme si právo prověřit tyto
údaje později, pokud existují spolehlivé důkazy, které naznačují případné
nezákonné použití.
12

Právní základy

12.1

Vztah klienta a právního zástupce
Mandát naší advokátní kanceláře vyžaduje, abychom hájili vaše zájmy usilovně,
věrně a svědomitě. Proto jsme ze zákona povinni v zájmu našich klientů
shromažďovat veškeré osobní údaje o našich klientech potřebné pro jejich
svědomité zastupování. Kromě toho, vaše osobní údaje zpracováváme na základě
smlouvy o zakázce, vašeho souhlasu nebo jakýchkoli jiných účelů, na které se
vztahují zákony na ochranu osobních údajů. Vaše osobní údaje používáme pro
statistické účely pouze tehdy, pokud jsou anonymní.

12.2

Webová stránka
Veškeré osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek jste
poskytl(a) dobrovolně. Tímto vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním těchto
údajů.

12.3

Akce
Pokud jste se přihlásili na akci, seminář nebo přednášku, budeme vás zvát i na
další akce. V takovém případě je pozvánka odeslána na základě vašeho souhlasu,
který můžete kdykoli zrušit.
Pokud jste nebo jste byli klientem naší společnosti, je v našem oprávněném zájmu
zvát vás na naše akce. Můžete nám kdykoli oznámit, pokud si nepřejete nadále
dostávat další pozvánky.
Udržování kontaktu s našimi bývalými právníky a spolupracovníky je předmětem
našeho zvláštního zájmu. Tyto pozvánky vám zašleme na základě vašeho
souhlasu, který můžete kdykoli odvolat.

12.4

Řízení vztahů s klienty (dále jen „CRM“)
Pokud jste nás kontaktovali, máme k dispozici vaše kontaktní údaje. Je v našem
oprávněném zájmu tyto kontaktní údaje zpracovat. Nicméně, kdykoli máte právo
vznést námitku proti dalšímu zpracování těchto údajů za účelem optimalizace naší
správy kontaktů.
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12.5

Videozáznamy
Máme zákonný zájem sledovat naše prostory s pomocí kamerového dohledu, aby
bylo zajištěno, že náš majetek a údaje našich klientů jsou chráněny, a aby byly
vytvořeny dostatečné důkazy, které lze v případě potřeby předložit.

13

Kontaktní údaje
Správcem všech vašich osobních údajů je:

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka, IČO: 6518974
CZ-110 00 Praha 1, Jindřišská 937/16

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků na odvolání souhlasu se zpracováním
vašich údajů prosím kontaktujte dataprotectionCZ@schoenherr.eu
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