Advocatius s.r.o.
Informace o zpracování osobních údajů
V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.

1.

Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů

1.1.

Naše společnost Advocatius s.r.o., IČ 25839578, vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě
dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na naše níže
uvedené kontaktní údaje:
písemný kontakt:
Advocatius s.r.o.
Sokola Tůmy 743/16
70900 Ostrava
Česká republika
elektronický kontakt:
lawyer@lawyer.cz

1.2.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů u nás nepůsobí.

2.

Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování
Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:
§
§
§

v rozsahu nezbytném pro splnění našich povinností z kupní smlouvy,
v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis,
v rozsahu nezbytném pro účely našich oprávněných zájmů.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:
2.1.

Sjednávání, uzavření a následné splnění smlouvy

2.1.1 Osobní údaje zpracováváme, abychom s Vámi mohli uzavřít kupní smlouvu a dále za účelem splnění
našich povinností z kupní smlouvy, kterou jste s námi elektronicky uzavřeli (čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení).
2.1.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy a následné splnění našich povinností a
uplatňování práv z uzavřené kupní smlouvy, zejména dodání zboží na Vámi uvedenou adresu včetně
předání osobních údajů Vámi zvolenému dopravci.
2.1.3 Jaké osobní údaje zpracováváme: za uvedeným účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje
(jméno, příjmení) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, emailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud jste je uvedli v objednávce (akademický
titul).
2.1.4 Doba uložení: Po dobu nezbytnou pro splnění našich povinností z kupní smlouvy.
2.2.

Splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

2.2.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které
se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
2.2.2 Mezi uvedené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů (mj.
dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty). Další povinnosti nám vyplývají z občanského
zákoníku, zejména z právní úpravy tzv. spotřebitelských smluv.
2.2.3 Účelem zpracování osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví
a daňových předpisů, a dále vyřizování případných reklamací vad zboží, příjem zboží v případě
odstoupení od kupní smlouvy.
2.2.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle

zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.
2.3.

Zpracování nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů

2.3.1 Osobní údaje zpracováváme způsobem také proto, abychom mohli uzavřít kupní smlouvu s právnickou
osobou, kterou zastupujete (nejčastěji jako člen statutárního orgánu nebo jako zaměstnanec), což je
nezbytné je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
2.3.2 Účelem zpracování je možnost komunikovat s kupujícím – právnickou osobou prostřednictvím
zástupců takové právnické osoby (nejčastěji člena statutárního orgánu nebo zaměstnance).
2.3.3 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: identifikační údaje (jméno, příjmení subjektu údajů a obchodní
název právnické osoby) a adresní údaje (e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud
je uvádíte (akademický titul).
2.3.4 Doba uložení: Osobní údaje uchováváme po dobu trvání oprávněného zájmu, nebo do vznesení
námitky proti zpracování ve smyslu čl. 4.6 údaje zpracovávány.
2.4.

Cookies a údaje o návštěvě internetových stránek

2.4.1 Na základě Vašeho souhlasu s užíváním cookies a používáme za účelem získávání informací ohledně
návštěvnosti našich internetových stránek www.softwarovepravo.cz a www.internetovepravo.cz
službu Google Analytics, nicméně v rámci této služby máme nastavenu anonymizaci IP adres. To
znamená, že žádné osobní údaje návštěvníků našich internetových stránek nezpracováváme.

3.

Kde zpracováváme a komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

3.1.

Místo zpracování

3.1.1 Osobní údaje zpracováváme v České republice, případně v členských státech EU.
3.2.

Příjemci osobních údajů

3.2.1 Vaše osobní údaje předáváme třetím osobám, tzn. příjemcům osobních údajů, zejména za účelem
zajištění provozu našeho e-shopu, plnění právních povinností a splnění našich povinností z kupní
smlouvy.
3.2.2 K výkonu některých činností v rámci výše uvedených účelů zpracování osobních údajů používáme třetí
osoby, zejména:
§
§
§
§
§

provozovatele hostingu,
poskytovatele účetních služeb,
poskytovatele poštovních nebo dopravních služeb,
dodavatelé, pojišťovny, orgány ve spotřebitelském řízení,
orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři, pokud je to nezbytné pro splnění naší zákonné
povinnosti.

4.

Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje

4.1.

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy.
Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

4.2.

Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu

4.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek
uvedených v článku 15 Nařízení.
4.2.2 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte
právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.
4.3.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování

4.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají,
avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.
4.3.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.
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4.4.

Právo na přenositelnost osobních údajů

4.4.1 V případech, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 2.3) anebo na plnění smluvní
povinnosti (čl. 2.1) a kdy je zároveň zpracování prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní
údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a
případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
4.4.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje
v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.
4.4.3 Aktuálně nedochází k žádnému automatizovanému zpracování osobních údajů, založených na
právních základech uvedených v čl. 2.1 a 2.3).
4.5.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

4.5.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas
vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost
zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
4.6.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají

4.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud
zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich
oprávněných zájmů. Takto odůvodňujeme zpracování pro účely komunikace s právnickou osobou, viz
čl. 2.3.
4.7.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

4.7.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním
osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu,
kterým je:
Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha
www.uoou.cz
4.8.

Jak právo uplatnit?

4.8.1 Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky, a to na adresách
uvedených v čl. 1 shora. Upozorňujeme na to, že jsme v případě pochybností oprávněni ověřit
totožnost toho, kdo podal žádost nebo námitku, a za tímto účelem požadovat ověření totožnosti
žadatele osobně v sídle naší kanceláře, zaslání žádosti v písemné podobě s úředně ověřeným
podpisem, anebo zaslání žádosti elektronicky prostřednictvím datové schránky žadatele, případně
prostřednictvím e-mailu opatřeného platným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném
certifikátu. Práva dle čl. 4 nelze uplatnit telefonicky.
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