Zásady zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů:
Ivana Lehkoživová, advokátka
ev. č. ČAK 16960; IČO: 73888729
sídlo: Pod Kaplankou 483/3, 266 01 Beroun
Tyto zásady zpracování osobních údajů se použijí, pokud




Vám poskytnu právní služby,
spolu budeme komunikovat (telefonovat si, psát si emaily anebo jiné elektronické zprávy,
vyplníte formulář na webu www.lehkozivova.cz),
navštívíte web www.lehkozivova.cz.

Proč zpracovávám Vaše osobní údaje?






plním smlouvu, kterou jsme spolu uzavřeli – poskytuji Vám právní služby anebo se účastníte
mého semináře („smlouva“)
komunikujeme spolu, odpovídám na Vaše dotazy („komunikace“)
marketingové účely – zasílání newsletteru a obchodních sdělení („marketing“)
chráním svůj oprávněný zájem („oprávněný zájem“)
plním právní povinnosti („právní povinnosti“)

Jaké osobní údaje zpracovávám a kdy je zpracovávám?










jméno a příjmení – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
email – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
telefon – smlouva, komunikace, marketing, oprávněný zájem, právní povinnosti
IČO – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
adresa – smlouva, komunikace, oprávněný zájem, právní povinnosti
datum narození – smlouva, komunikace, právní povinnosti
rodné číslo – smlouva, komunikace, právní povinnosti
číslo bankovního účtu – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti
další informace, které mi poskytnete – smlouva, oprávněný zájem, právní povinnosti

Jak dlouho osobní údaje ukládám?
To záleží na důvodu, proč Vaše osobní údaje zpracovávám:





smlouva – 10 let od skončení smlouvy
komunikace – do okamžiku než komunikace skončí
marketing – dokud mám Váš souhlas
oprávněný zájem – to je různé a řídím se při tom právními předpisy, obecně jsou to 3 roky

Kdy Vaše údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu?
Pokud ode mě dostáváte newsletter nebo obchodní sdělení a nikdy jste předtím nebyli mým klientem,
pak Vaše osobní údaje zpracovávám na základě Vašeho souhlasu. Tento souhlas můžete kdykoliv
odvolat – kliknutím na odhlášení v emailu, který jste dostali anebo zasláním emailu na mou emailovou
adresu.
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S kým osobní údaje sdílím?
Vaše osobní údaje používám pouze pro účely uvedené výše. Ne vše co s nimi souvisí ale dokážu
zvládnout sama. Proto někdy musím osobní údaje sdílet s někým, kdo mi s různými technickými
věcmi pomáhá.





Pro provoz webových stránek, rozesílání a newsletteru a vše, co s tím souvisí, využívám web
wix.com provozovaný Wix.com Ltd., se sídlem 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael.
Izrael je dle rozhodnutí Evropské komise bezpečnou třetí zemí zajišťující odpovídající úroveň
ochrany.
Pro provoz emailu a cloudu využívám službu zoho poskytovanou Zoho Corporation B.V., se
sídlem Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, Nizozemské království.
Pro sledování návštěvnosti webu využívám službu Google Analytics provozovanou
společností Google Ireland Limited, se sídlem v Irské republice, Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, zapsaná pod identifikačním číslem 368047.

Jaká máte ohledně svých osobních údajů práva?







právo na přístup
právo na opravu
právo na výmaz
právo na omezení zpracování
právo na přenositelnost
právo vznést námitku

Tato práva ale můžete vykonávat jen v souladu s právními předpisy.
Co ještě potřebujete vědět?
Pokud máte ke zpracování a ochraně Vašich osobních údajů jakékoli otázky, napište mi na email
ivana@lehkozivova.cz.
Na zpracování a ochranu Vašich osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud by
se Vám cokoliv nezdálo, můžete se na něj obrátit a podat stížnost či jiný podnět: www.uoou.cz.

V Berouně dne 1. 1. 2020.
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