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1 Preambule 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka (dále jen „Schoenherr“, 
„my“ nebo „nás“) je advokátní kancelář, která považuje ochranu osobních údajů 
za nejvyšší prioritu. Vzhledem k naší profesní povinnosti dodržovat důvěrnost infor-
mací jsme zavázáni k přísné důvěrnosti osobních údajů. Při zpracování vašich osob-
ních údajů dodržujeme veškeré předpisy o ochraně osobních údajů, zejména usta-
novení Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů1 (dále jen „GDPR“) a veš-
keré další příslušné národní a evropské předpisy. V tomto dokumentu chceme vy-
světlit, které z osobních údajů budeme zpracovávat, jaké jsou účely jejich zpraco-
vání a na jakém právním základě se osobní údaje zpracovávají, a vysvětlíme, jak 
můžete uplatnit svá práva podle GDPR. 

2 Osobní údaje a účely jejich zpracování 

Vaše osobní údaje zpracováváme, pouze pokud jste nám k tomu dali váš souhlas 
a jen v tomto rozsahu, nebo pokud je to nutné k plnění smluvních povinností, k pl-
nění právních povinností nebo k ochraně oprávněných zájmů společnosti Scho-
enherr.2 V každém případě bude zpracování vašich osobních údajů probíhat vždy a 
pouze v souladu se všemi příslušnými národními a evropskými předpisy.   

Pokud jste nám své osobní údaje neposkytli sami, obdrželi jsme tyto údaje buď od 
našich klientů, obchodních partnerů, poskytovatelů služeb nebo spolupracujících 
partnerů, za které vystupujete jako zmocněnec nebo zaměstnanec nebo prostřed-
nictvím kterých jste pozvaní na naše akce, nebo jsme shromáždili data z veřejné 
dostupných zdrojů, mimo jiné včetně webových stránek společnosti, seznamu 
účastníků událostí nebo odvětvového rejstříku. Posledně uvedené vždy probíhá 
v souladu se všemi příslušnými národními a evropskými předpisy. 

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro následující účely: 

(i) Na základě naší smlouvy o poskytování právních služeb nebo přípravy 
smlouvy o poskytování právních služeb, tj. na základě smluvního vztahu 
mezi námi a za účelem plnění právních a smluvně dohodnutých služeb či 
povinností souvisejících s naším obchodním vztahem. 

(ii) Za účelem dodržování národních a evropských předpisů a legislativy 
(např. uchování dat v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání podle usne-
sení představenstva ČAK č. 9/1999 Věstníku3, českého zákona o účetnictví4, 

 
1  Nařízení 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 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

2  Právními základy pro zpracování vašich osobních údajů jsou čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c) a f) GDPR. 
3  Viz čl. 3 usnesení představenstva ČAK č. 9/1999 Věstníku. 
4  Viz § 31 českého zákona o účetnictví. 
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českého daňového řádu5 atd.). Zejména může být nutné před přijetím kon-
krétního mandátu zpracovat vaše osobní údaje na základě našich zákonných 
povinností týkajících se boje proti praní peněz a boje proti financování tero-
rismu.6 V této souvislosti jsme povinni uchovávat (kopie) listinných důkazů, 
které nám byly poskytnuty pro účely identifikace po dobu nejméně pěti let 
(a maximálně deseti let) po ukončení mandátu. 

(iii) Za účelem udržování obchodních vztahů a poskytování aktuálních re-
levantních právních nebo obchodních informací, např. zasíláním novi-
nek s aktuálními informacemi o právním vývoji a zasíláním pozvánek na ur-
čité události (např. „snídaně s firmou“ (Business Breakfast), „večer se spo-
lečností Schoenherr“ (Schönherr Abend) atd.). 

(iv) Za účelem dosažení účelné a správné koordinace, organizace a řízení ob-
chodních a souvisejících interních administrativních účelů skupiny 
Schoenherr (např. pro účetní účely). 

(v) Za účelem komunikace a optimalizace našeho systému pro správu kon-
taktů s klienty (Řízení vztahů s klienty "CRM"). 

(vi) Za účelem zajištění bezpečnosti IT a fungování IT ve společnosti Scho-
enherr. 

(vii) Za účelem zapojení poskytovatelů služeb (např. externí poskytovatele IT 
služeb), kteří podporují naše obchodní procesy. 

Dále zpracováváme vaše osobní údaje spoléhajíce na další právní základy v souladu 
s GDPR a v souladu s předpisy na ochranu údajů, občanského práva a dalšími pou-
žitelnými předpisy.  

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 mandátu, po-
kud 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 materiál-
ních okolnostech, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum 
narození, věk, pohlaví, číslo sociálního pojištění, kamerové záznamy, fotografie, hla-
sové záznamy jednotlivců a biometrická data, například otisky prstů. Osobní údaje 
mohou také obsahovat zvláštní kategorie údajů, jako jsou údaje o zdravotním stavu 
nebo údaje týkající se trestních řízení.  

Vezměte prosím také na vědomí, že obecně při zpracování osobních údajů vždy 

 
5  Viz § 148 českého daňového řádu. 
6  Například 4. AML směrnice (Směrnice (EU) č. 849/2015), 5. AML směrnice (Směrnice (EU) č. 843/2018) 

a 6. AML směrnice (Směrnice (EU) č. 1673/2018). 
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vzájemně zvažujeme naše i vaše oprávněné zájmy7, a proto provádíme test propor-
cionality. Na základě žádosti vám poskytneme další informace týkající se tohoto 
námi prováděného testu proporcionality.  

Vaše údaje nezpracováváme pro přijímání rozhodnutí, které je založeno výhradně 
na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro vás má právní účinky 
nebo na vás působí podobnými významnými způsoby.  

3 Vztah klienta a advokáta 

Náš mandát jakožto advokátní kanceláře vyžaduje, abychom horlivě, věrně a svě-
domitě zastupovali vaše zájmy. Na základě zájmu našich klientů je proto naší zá-
konnou povinností shromažďovat jakékoli osobní údaje, které jsou potřebné pro 
svědomité zastupování našich klientů. Dále zpracováváme vaše osobní informace 
na základě smlouvy o poskytování právních služeb, vašeho souhlasu, našich zákon-
ných a/nebo smluvních povinností8 a jakéhokoli jiného účelu, na který se vztahují 
předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje užíváme pro statistické účely 
pouze v případě jejich anonymizace. 

4 Webová stránka a akce 

4.1 Webová stránka 

Máte právo používat naše webové stránky a přistupovat k jejich veřejnému obsahu, 
aniž byste museli zpřístupnit 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.scho-
enherr.eu/cookie-policy/).  

Rovněž shromažďujeme vaše osobní údaje, pokud tyto údaje zveřejníte dobrovolně 
nebo výslovně při návštěvě našich webových stránek v souvislosti s používáním slu-
žeb nabízených na těchto stránkách (např. tiskové zprávy, newsletter, kariérní por-
tál). Tyto informace používáme pouze ke konkrétnímu účelu jednotlivých služeb 
a v souladu s příslušnými předpisy.  

Odpovídajícím právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů je na 
jedné straně náš oprávněný zájem zajišťovat funkčnost, bezpečnost atd. naší we-
bové stránky, a na druhé straně váš souhlas, který můžete kdykoliv s okamžitou 
platností odvolat.9 

 
7 Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
8 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a), b) a c) GDPR 
9 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR. 
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4.1.1 Tiskové zprávy a newslettery 

K odběru našich tiskových zpráv nebo newsletteru se můžete přihlásit 
na adrese https://www.schoenherr.eu/subscription/. 

Naše tiskové zprávy poskytují nejnovější aktuální informace o případech 
společnosti Schoenherr. Naše newslettery vám umožní přístup k informacím 
o nejnovějším vývoji  v právní oblasti a o naší ročence Roadmap a dalších 
publikacích společnosti Schoenherr.  

Tato služba pouze vyžaduje poskytnutí vaší e-mailové adresy a vaše roz-
hodnutí, zda chcete získávat naše tiskové zprávy nebo newslettery. Vez-
měte prosím na vědomí, že některé z našich kanceláří v jiných zemích mají 
své vlastní místní marketingové aktivity, jako je zasílání místních tiskových 
zpráv a zpravodajů. 

Odpovídajícím právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů 
je váš souhlas, který můžete kdykoliv odvolat s okamžitou platností, nebo 
oprávněný zájem příslušné kanceláře Schoenherr na udržování obchodních 
vztahů a na informování stávajících a potenciálních klientů – pokud je to 
povoleno podle platných národních předpisů.10 

4.1.2 Kariérní portál 

Kariérní portál můžete použít k podání žádosti o práci. Budeme rádi, pokud 
obdržíme vaši žádost. Abychom mohli posoudit, zda vám můžeme nabíd-
nout 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, moti-
vační dopis, doporučující dopisy a další informace a dokumenty, které jste 
nám zaslali. Upozorňujeme, že zpracování vašich osobních údajů může za 
společnost Schoenherr provádět jeden z našich poskytovatelů služeb (tzv. 
„zpracovatel“, viz bod 7 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů). 

Odpovídajícím právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů 
je váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat s okamžitou platností.11 Vez-
měte prosím na vědomí, že možná budeme muset pozastavit řízení o vaší 
žádosti, pokud neposkytnete, nebo neposkytnete v dostatečném rozsahu, 
své údaje potřebné pro používání kariérního portálu. 

Pro odeslání  žádosti použijte prosím následující  odkaz: https://www.scho-
enherr.eu/careers/  

 

 
10 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) a/nebo písm. f) GDPR. 
11 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
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4.2 Akce 

Naše akce, workshopy a přednášky (dále jen společně jako „Akce“) poskytují po-
drobné informace o nejnovějším vývoji v různých oblastech práva a umožní vám 
kontakt s účastníky působícími v daném odvětví či osobní setkání s advokáty spo-
lečnosti Schoenherr. Vaše kontaktní údaje použijeme pouze k odeslání pozvánek a, 
na základě našeho oprávněného zájmu, zpracováváme vaše jméno, vaši firmu a vaši 
pozici pro optimalizaci správy kontaktů.  

Pozveme vás na Akce, pokud jste se zaregistrovali na Akci. V takovém případě je 
vaše pozvánka odeslána na základě vašeho souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. 
Zůstat v kontaktu s našimi bývalými právníky a spolupracovníky je pro nás obzvláště 
důležitou záležitostí. Tyto pozvánky vám zašleme také na základě vašeho souhlasu, 
který můžete kdykoli odvolat.12 Pokud jste nebo jste byli klientem, je v našem 
oprávněném zájmu pozvat vás na naše akce. Můžete nám kdykoli oznámit, že si 
nepřejete dostávat žádné další pozvánky.13  

Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich kanceláří v jiných zemích mají své 
vlastní marketingové aktivity, například rozesílání pozvánek na své vlastní místní 
Akce. Odpovídající právní základ pro toto zpracování vašich osobních údajů je buď 
váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat s okamžitou platností, nebo oprávněný 
zájem příslušné kanceláře Schoenherr, pokud to v příslušném rozsahu povolují po-
užitelné národní předpisy. I v tomto případě nás můžete kdykoli upozornit, že si 
nepřejete dostávat žádné další pozvánky.14 

4.3 Kamerový systém 

Vstup do naší budovy je vybaven kamerovým systémem, který chrání naše kance-
láře, a zejména informace, které nám naši klienti svěřili. Monitorované oblasti jsou 
opatřeny cedulí.  Kamerový systém tedy pořídí kamerový záznam při vaší návštěvě 
našich kanceláří. Tyto záznamy jsou uchovávány v šifrované podobě po dobu maxi-
málně čtrnácti dnů. K těmto kamerovým záznamům přistupujeme jen tehdy, pokud 
k tomu existuje zvláštní důvod (např. dojde k trestnému činu přímo v oblasti sní-
mané jednou z našich videokamer).  

Odpovídajícím právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů je náš 
oprávněný zájem zajistit ochranu našeho majetku a údajů našich klientů a pořízení 
dostatečných důkazů, které budou předloženy v nezbytných případech.15 

4.4 Řízení vztahů s klienty ("CRM") 

Pokud jste nás kontaktovali, obdrželi jsme vaše kontaktní údaje. 

 
12 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
13 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
14 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR. 
15 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
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Vaše kontaktní údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních a zákonných 
povinností, kontaktu s vámi nebo na základě našeho oprávněného zájmu optimali-
zovat náš systém správy kontaktů. Kdykoli můžete vznést námitku proti jakémukoli 
dalšímu zpracování vašich údajů pro optimalizaci našeho systému správy kon-
taktů.16 Pokud nám zašlete odůvodněné námitky, prozkoumáme fakta, a buď zasta-
víme, nebo upravíme zpracování, nebo vás informujeme o závažných a oprávněných 
důvodech, proč je nutné pokračovat ve zpracování údajů. 

5 Bezpečnost údajů 

K zajištění ochrany vašich osobních údajů, zejména proti neoprávněnému, nezákon-
nému nebo náhodnému přístupu, zpracování, ztrátě, použití a manipulaci jsme při-
jali příslušná organizační a technická opatření.  

Bez ohledu na naše úsilí zajistit přiměřeně vysokou úroveň zabezpečení 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 žádnou odpovědnost za zpřístup-
nění informací kvůli chybám v přenosu dat a/nebo neoprávněnému přístupu třetích 
osob, který jsme nezpůsobili (např. hacking e-mailových účtů, telefonu, nebo poru-
šení důvěrnosti přepravovaných faxových zpráv). 

6 Použití údajů 

Při uzavírání vztahu klient-advokát nebo smluvního vztahu s námi, poskytnete své 
osobní údaje (nebo údaje svých příbuzných, spolupracovníků nebo jiných třetích 
stran) a obchodní či výrobní tajemství.  Ve všech těchto případech obecně předpo-
kládáme, že jste oprávněni tyto údaje poskytnout. Vaše údaje a údaje třetích osob, 
které jste uvedli, použijeme pouze do té míry, která je nezbytná pro řádné založení 
a zpracování našeho mandátu nebo smluvního vztahu s vámi.  

Nebudeme zpracovávat poskytnuté údaje k jiným účelům než těm, které vyplývají 
ze smlouvy o poskytování právních služeb, ke kterým jste dali svůj souhlas, nebo 
které jsou jinak pokryty ustanoveními v souladu s GDPR, s výjimkou použití pro 
statistické účely za předpokladu, že poskytnuté údaje byly anonymizovány.  

7 Předání údajů třetím stranám 

Vaše osobní údaje v zásadě předáváme třetím stranám jen tehdy, pokud existuje 
platný právní základ pro takové předání v příslušném rozsahu a pokud takové pře-
dání neporušuje žádnou profesní povinnost mlčenlivosti. V každém případě předá-
váme vaše osobní údaje pouze tehdy, pokud to daný účel vyžaduje, na základě 

 
16 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), a/nebo f) GDPR. 



- 8 - 
 

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Schoenherr – Česká republika 

  www.schoenherr.eu 

příslušného právního předpisu, na základě oprávněného zájmu, nebo vašeho sou-
hlasu.  

Plnění mandátu, který jsme od vás přijali, od nás může vyžadovat, abychom předali 
vaše osobní údaje třetím stranám (např. vaší protistraně, právníkům na základě 
substituční plné moci, pojišťovnám či poskytovatelům služeb, které můžeme využí-
vat a kterým poskytujeme údaje, apod.) a soudům nebo orgánům. Pokud mandát 
souvisí s mezinárodní záležitostí, může se od nás požadovat výměna údajů v rámci 
kanceláří Schoenherr. Údaje budou předány pouze v souladu s předpisy na ochranu 
osobních údajů (a dalšími příslušnými národními předpisy), a zejména za účelem 
plnění mandátu, který jsme od vás přijali, nebo na základě vašeho předchozího sou-
hlasu. 

Pokud je to nezbytné, budou vaše osobní údaje např. předány následujícím příjem-
cům: 

 soudům a jiným orgánům;  

 protistranám a jejich právním zástupcům; 

 ostatním kancelářím Schoenherr; 

 nezávislým právníkům spolupracujícím se společností Schoenherr; 

 příslušným advokátním komorám; 

 účetním poradcům a auditorům; 

 bankám a pojišťovnám; a  

 poskytovatelům služeb (např. cestovním kancelářím, poskytovatelům taxi 
služeb, hotelům). 

Někteří z výše uvedených příjemců vašich osobních údajů se nacházejí v zahraničí 
nebo mimo EU/EHP a zpracovávají tam vaše údaje. Úroveň ochrany údajů v jiných 
zemích nemusí přesně odpovídat úrovni ochrany v České republice. Zajistíme, aby 
byla dodržována evropská úroveň ochrany údajů a evropská úroveň zabezpečení 
osobních údajů. Z tohoto důvodu budeme předávat 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 dodržovali odpovídající 
úroveň ochrany údajů; za tímto účelem uzavřeme standardní smluvní doložky 
(2010/87/ES a/nebo 2004/915/ES). 

Naši zpracovatelé (tj. poskytovatelé služeb) také zpracovávají vaše osobní údaje. 
Těmito zpracovateli jsou zejména poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé dalších 
nástrojů a softwarových řešení, jakož i odpovídajících nebo souvisejících služeb. 
Naši zpracovatelé budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro nás, v souladu 
s našimi pokyny a pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. 
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Někteří z těchto zpracovatelů se nacházejí mimo územ EU/EHP. Nicméně, kdykoli 
využíváme zpracovatele, vždy zajistíme dodržení evropské úrovně ochrany údajů 
a evropských standardů zabezpečení údajů. 

Dále bychom vás chtěli informovat, že informace týkající se konkrétních okolností 
vašeho případu mohou být pravidelně získávány od třetích stran (např. vyhledávače, 
sociální sítě, webové stránky vaší společnosti) v souvislosti s našimi právními služ-
bami. Někdy možná budeme muset vaše osobní údaje na požádání sdělit soudům 
nebo jiným orgánům. Ve všech těchto případech však vždy zajistíme, abychom do-
držovali právní předpisy a chránili vaše údaje. 

Pokud jste podali žádost o práci prostřednictvím kariérního portálu, můžeme získat 
údaje o vás i od třetích stran (např. internetový vyhledávač, sociální sítě). 

8 Oznamování incidentů v oblasti údajů 

Snažíme se zajistit, aby incidenty v oblasti údajů byly zjištěny ještě v jejich prvotní 
fázi a aby vám a/nebo příslušnému dozorčímu orgánu byly okamžitě oznámeny. 
Oznámení bude obsahovat příslušné kategorie údajů, jichž se incident týká. 

9 Uchování údajů 

Údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné pro plnění našich smluvních nebo 
právních povinností a k ochraně před případnými nároky z odpovědnosti za újmu. 
Pokud již vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, vymažeme je nebo je anonymi-
zujeme, abychom zajistili, že vás již nebude možné identifikovat. 

V závislosti na účelu zpracování se uplatní různé doby uchování pro různé kategorie 
údajů. Příslušnou dobu uchování pro předmětné poskytnuté údaje lze odvodit z růz-
ných ustanovení právních předpisů, např. čl. 3 usnesení představenstva ČAK č. 
9/1999 Věstníku, § 31 českého zákona o účetnictví, § 148 českého daňového řádu. 
Na požádání vám rádi poskytneme konkrétnější informace o příslušné době uchování 
vašich/vámi poskytnutých údajů.17 

10 Cookies 

Tato webová stránka používá „cookies“, jejichž účelem je, aby naše služby byly pro 
naše klienty uživatelsky přívětivé a efektivní. 

„Cookie“ je malý textový soubor, který náš webový server stáhne na pevný disk 
vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče a dovolí našim webovým strán-
kám rozpoznat vás jako uživatele, pokud se náš webový server propojí s vaším 
prohlížečem. Cookies nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů, kteří 
navštěvují naše webové stránky. Obsah cookies, které používáme, je omezen na 
identifikační číslo a neumožňuje nám osobní identifikaci uživatele. Hlavním účelem 

 
17 Příslušné kontaktní údaje naleznete v bodu 14 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 
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cookies je rozpoznat uživatele webové stránky. 

Na naší webové stránce používáme dva typy cookies: 

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

 Trvalé 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 upo-
zorní na nastavení cookies a/nebo povolí soubory cookies pouze v konkrétním pří-
padě, (ii) v určitých případech nebo obecně můžete cookies deaktivovat, a (iii) mů-
žete aktivovat funkci, která po zavření prohlížeče automaticky odstraní soubory co-
okies. Deaktivování cookies může vést k tomu, že některé funkce na našich webo-
vých stránkách nebudou funkční.18 

Odpovídajícím právním základem pro toto zpracování vašich osobních údajů je váš 
souhlas, který jste nám udělili  prostřednictvím cookie lišty na našich webových 
stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s okamžitou platností.19 

11 Serverové protokolové soubory 

Pro optimální výkon systému, uživatelskou přívětivost a poskytování užitečných in-
formací o našich službách, poskytovatel webových stránek automaticky shromaž-
ďuje a ukládá tzv. serverové protokolové soubory, které nám váš prohlížeč automa-
ticky předává. Tyto informace zahrnují vaši adresu IP, nastavení prohlížeče a jazyka, 
operační systém, adresu URL odkazovače, vašeho poskytovatele internetových slu-
žeb a datum/čas vaší návštěvy. Tyto soubory musíme zpracovat, abychom zajistili 
funkčnost, stabilitu a bezpečnost našeho webu. Tato data neobsahují zdroje osob-
ních údajů. Vyhrazujeme si právo prověřit tyto údaje později, pokud existují spo-
lehlivé důkazy, které naznačují nezákonné použití. Odpovídajícím právním základem 
pro toto zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na funkčnosti, 
stabilitě a bezpečnosti našich webových stránek.20 

12 Vaše práva v souvislosti s vašimi osobními údaji 

Jako klient nebo obecně jako subjekt údajů podle nařízení GDPR a s výhradou po-
vinnosti mlčenlivosti advokáta máte právo na informace o vašich osobních úda-
jích, které zpracováváme, o jejich původu a příjemcích, době uchovávání a účelu 

 
18 Více informací v souvislosti s našimi zásadami používání souborů cookie naleznete na webové stránce 

https://www.schoenherr.eu/cookie-policy/. 
19 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 
20 Právní základ: čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
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zpracování údajů.21 

Pokud zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo na jejich 
opravu nebo doplnění.22 

Můžete nás také požádat o vymazání údajů, které byly zpracovány protiprávně. 
Vezměte prosím na vědomí, že toto právo můžete uplatnit pouze v případě nepřes-
ných údajů nebo v jiných případech, kdy jsou splněny právní požadavky pro uplat-
nění tohoto práva.23 

Pokud není jasné, zda jsou vaše osobní údaje nepřesné, neúplné nebo nezákonně 
zpracované, nebo pokud je jinak nejasné, zda jsou splněny požadavky na vymazání 
vašich osobních údajů, můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich 
údajů, dokud nebude tento problém vyřešen. Můžete také požádat o omezení zpra-
cování vašich údajů, pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely zpra-
cování, ale jsou vyžadovány pro stanovení, výkon nebo obranu proti soudním náro-
kům, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování až do ověření, zda naše 
oprávněné zájmy mají přednost před vámi uvedenými oprávněnými důvody.24 

Upozorňujeme, že tato práva se navzájem doplňují; proto nás můžete požádat 
pouze o opravu či doplnění nebo vymazání vašich údajů. Taková žádost musí obsa-
hovat dostatečné odůvodnění, proč by údaje měly být opraveny, vymazány nebo 
omezeny, abychom mohli posoudit, zda jsou splněny požadavky pro splnění vaší 
žádosti. V případě opravy musí požadavek také uvést, jakým způsobem by měly být 
údaje opraveny a jak by údaje měly být uvedeny správně.  

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte 
právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Byli jste informováni, že odvolání vašeho 
souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování vašich údajů na základě vašeho sou-
hlasu před jeho odvoláním.25 Jak již bylo uvedeno, máte právo vznést námitku 
proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování založeno na právním 
základě našeho oprávněného zájmu nebo vašeho souhlasu. Pokud využijete právo 
vznést námitku, žádáme vás, abyste je odůvodnili.26  

V určitých případech máte také právo obdržet vaše osobní údaje, které zpracová-
váme, ve strojově čitelném formátu dle našeho výběru, nebo nařídit, abychom tyto 
údaje předali přímo třetí osobě dle vašeho výběru; v této souvislosti nesmí být pře-
nositelnost údajů vyloučena nepřiměřeným úsilím nebo právními či jinými povin-
nostmi či požadavky na zachování důvěrnosti (právo na přenositelnost údajů).27 

 
21 Čl. 15 GDPR. 
22 Čl. 16 GDPR. 
23 Čl. 17 GDPR. 
24 Čl. 18 GDPR. 
25 Čl. 7 GDPR. 
26 Čl. 21 GDPR. 
27 Čl. 20 GDPR. 
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Žádáme vás, abyste všechny dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů 
směřovali našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů spolu s elektronickou kopií 
dokladu totožnosti k ověření vaší identity. Naše kontaktní údaje naleznete v bodě 
14 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Žádáme vás, abyste nás informovali o jakékoli změně vašich osobních údajů.  

Navzdory našemu maximálnímu úsilí zaručit ochranu a integritu vašich údajů ne-
můžeme plně vyloučit, že nedojde k neshodám ohledně povahy použití vašich údajů. 
Pokud se domníváte, že vaše údaje používáme v rozporu se zákonem, můžete podat 
stížnost u českého úřadu na ochranu osobních údajů. Doufáme však, že nás nejdříve 
kontaktujete a budeme schopni vyřešit a rozptýlit vaše pochybnosti. 

13 Různé 

Vyhrazujeme si právo čas od času aktualizovat toto prohlášení o ochraně osobních 
údajů tak, aby odráželo právní a/nebo technické změny a/nebo požadavky nebo 
jakékoli jiné změny v našem podnikání (předmětu činnosti). 

Vyvineme přiměřené úsilí, abychom vás o těchto aktualizacích okamžitě informovali. 
Datum poslední aktualizace je uvedeno na první straně tohoto prohlášení o ochraně 
osobních údajů. 

14 Kontaktní údaje 

Správcem všech vašich osobních údajů je:  

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka 
IČO: 6518974 

Jindřišská 937/16 
CZ-110 00 Praha 1 

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


