
GDPR – zpracování osobních údajů 

Advokátní kancelář H&P-Law je správcem Vašich osobních údajů. To znamená, že zejména 

shromažďuje, uchovává a po určité době vymazává údaje týkající se Vaší osoby, a to v následujících 

oblastech své činnosti: 

1) v rámci samotného výkonu advokátní činnosti, což je dominantní oblast zpracování Vašich 

osobních údajů, pokud se stanete klienty advokátní kanceláře. Důvodem zpracování osobních 

údajů klienta ve smyslu článku 6 nařízení GDPR je zde v prvé řadě nezbytnost pro plnění 

smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi advokátem a klientem, neboť právní služba má ze 

samotné své podstaty povahu adresnosti a výkon povolání advokacie spočívá především 

v práci se skutečnostmi, které se týkají klienta a jsou rozhodné pro řešení jeho případu, dále 

též ochrana vlastních zájmů advokáta, když si vede dokumentaci o poskytované právní službě 

a chrání se před klientem eventuálně proti němu vznesenými nároky či stížnostmi, dále též 

plnění zákonných povinností advokáta, jako je zejména povinnost překazit chystaný trestný 

čin včasným oznámením orgánům činným v trestním řízení a též povinnosti vyplývající ze 

zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu, či z pravidel ověřování klientova podpisu a provádění peněžních 

úschov. 

Určitá pravidla zavazující advokáta při zpracování osobních údajů klientů vyplývají ze zákona 

o advokacii a z českých a evropských stavovských advokátních předpisů. Mezi dominantními 

povinnostmi advokáta jmenujme zejména povinnost mlčenlivosti, kterou je advokát svému 

klientovi navenek zavázán, dále zákaz vytěžovat ve svůj vlastní prospěch informace, které od 

klienta v rámci poskytování právní služby získal, dále „na vlastní pěst“ bez souhlasu klienta 

vyhledávat či vyšetřovat informace o něm a o jeho případu a uchovávat klientský spis po 

dobu 5-ti let od ukončení případu. Obsah klientského spisu je advokát povinen zpřístupnit 

příslušným orgánům České advokátní komory na vyžádání v případě podezření z kárného 

provinění.  

Advokátní (klientské) spisy náležitě chráníme prostřednictvím odpovídajícího technického 

zabezpečení naší e-mailové komunikace a spisů. Advokátní spisy vedeme primárně 

elektronicky prostřednictvím smluvního zpracovatele osobních údajů na vzdálených 

serverech a částečně v našich lokálních úložištích. 

Máte právo především na to mít přístup k údajům v advokátním spisu, který se týká Vašeho 

případu, obdržet zpět veškeré listiny, které jste nám poskytli, jako i listiny, které do spisy 

přibyly bez Vašeho přičinění, dále namítat nesprávnost či neaktuálnost vedených údajů, jejich 

nadbytečnost apod. 

2) Dále zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci obecné komunikace s Vámi, a to i když 

nedojde mezi advokátní kanceláří a Vámi k navázání smlouvy o poskytování právních služeb. 

Jedná se zejména o e-maily, které nám zasíláte, či naše poznámky o tom, že jste nám 

telefonovali, něco žádali, někomu chtěli něco vyřídit atd. Délka uchovávání e-mailů se řídí 

kapacitou našich e-mailových schránek, e-maily uchováváme po dobu zpravidla několika let, 

přičemž důležité e-maily mající co do činění s klientskými případy archivujeme. 

 

Pokud nás požádáte o vymazání všech stop komunikace s Vámi, učiníme tak po prošetření, 

zda není dán náš oprávněný zájem na jejich zachování, jenž by převažoval nad Vaším 

oprávněným zájmem a Vašimi právy subjektu osobních údajů. 



3) Dále zpracováváme Vaše osobní údaje, pokud jste protistranou nebo jiným způsobem 

figurujete v případu našeho klienta. K tomu nás opravňuje ustanovení článku 6 písm. c) 

nařízení GDPR, jestliže tak činíme za účelem legitimního hájení a prosazování práv našeho 

klienta. Zpracování Vašich osobních údajů se uskutečňuje v těchto případech v rámci 

advokátního spisu. Vašim případným námitkám a přáním vyhovíme v míře, v jaké nekolidují 

s legitimními zájmy našeho klienta. 

 

4) Též provozujeme web naší advokátní kanceláře a vedeme si databázi osob, kterým 

rozesíláme novoroční přání. Nepoužíváme však žádné cookies, nesledujeme Vaše chování na 

našich stránkách. Pokud zřídíme na našich stránkách kontaktní formulář, platí pro zpracování 

Vašich osobních údajů totéž jako výše u pravidel obecné komunikace. Pokud nechcete od nás 

dostávat novoroční přání, kontaktujte nás a my Vás promptně vymažeme z našeho seznamu. 

Kompetentními autoritami pro ochranu Vašich práv subjektu osobních údajů jsou Úřad pro ochranu 

osobních údajů a Česká advokátní komora. 


