GDPR (General Data Protection Regulation)
Správce osobních údajů:
podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen:
„GDPR”) je
Mgr. Jakub Keresteši, advokát, se sídlem Vídeňská 546/55, 639 00 Brno, IČ: 27582728, evidovaný
ČAK pod číslem 15639
Kontaktní údaje správce:
Email: info@ak-kerestesi.cz
Telefon: 602 746 680











Podmínky a poučení:
Prostřednictvím kontaktních, registračních a dalších webových formulářů budeme zpracovávat tyto
osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, email. V případě objednávky služeb budeme
zpracovávat ještě všechny osobní údaje uvedené v objednávce pro poskytnutí služby nezbytné
(zejména datum narození a rodné číslo, IČ, osobní stav, identifikaci zaměstnavatele, údaje o příjmu,
čísla bankovních účtů a další transakční údaje a další klientem sdělené výslovně neuvedené údaje).
Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6
odst. 1 písm. b) GDPR. Účelem zpracování osobních údajů je uskutečnění právní služby vyplývající
ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a po ukončení smluvního vztahu informování klienta o
dalším průběhu řízení.
Tyto osobní údaje může Správce použít též pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek a
newsletterů), k obchodní komunikaci, v takovém případě pak jen jméno a příjmení, email a telefon.
Osobní údaje budeme evidovat po dobu neurčitou (maximálně 15 let s ohledem na nutnost archivace
podle advokátních předpisů).
Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými
účely a maximální dobou zpracování:
Maximální doba
Typ
Název
Účel
zpracování
Cookies třetích Google
Získání statistických informací včetně informací o
stran
Analytics
konkrétních aktivitách na webových stránkách
730 dnů
Cookies třetích Google
stran
Adwords

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti
Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

730 dnů

Cookies třetích Google
stran
Doubleclick

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti
Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

730 dnů

Cookies třetích
stran
Facebook

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti
Google, opětovné cílení reklamy (retargeting)

365 dnů

Cookies třetích
stran
Adform

identifikace v rámci reklamní sítě společnosti
Adform, opětovné cílení reklamy (retargeting)

365 dnů

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlasem, který můžete
kdykoli odvolat buď prostřednictvím přijatého obchodního sdělení nebo zasláním požadavku na
emailovou adresu info@ak-kerestesi.cz či na adresu sídla Správce.
Na svých webových stránkách budeme shromažďovat následující soubory cookies s níže uvedenými
účely a dobou zpracování:
Maximální doba
Typ
Název
Účel
zpracování
Cookies třetích Google
stran
Analytics
Získání statistických informací
730 dnů
Cookies třetích Seznam stran
Sklik




identifikace v rámci reklamní sítě společnosti
Seznam, opětovné cílení reklamy (retargeting)

730 dnů

Osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.
Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, mohou je však pro Správce zpracovávat i tito
zpracovatelé:

Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými
na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.
Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.
Adform A/S, sídlem Wildersgade 10B, sal. 1 DK-1408 Copenhagen K, Denmark.
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Facebook Inc. v souladu se
Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5, Smíchov, 15000
Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Seznam.cz v souladu se Zásadami
ochrany soukromí, dostupnými na: https://napoveda.sklik.cz/pravidla/smluvnipodminky/#ochrana_spotrebitele a zde: https://www.seznam.cz/prohlizec/ochrana-soukromi
Osobní údaje mohou případně zpracovávat i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a
aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.






Vaše data jsou v bezpečí, neboť pro jejich zpracování používáme aplikace renomovaných globálních
společností. Data jsou uložena a zálohována převážně v cloudových úložištích globálních dodavatelů
v regionu EU, případně dodavatelů, kteří splňují podmínky Data Privacy Shield – bližší informace o
skupině těchto dodavatelů a ochraně dat naleznete zde: https://www.privacyshield.gov/. Uložená data
jsou v cloudových úložištích zabezpečena šifrováním a v rámci naší společnosti jsou zavedena
opatření pro ochranu osobních údajů.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle stávající legislativy máte právo:
 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18
GDPR,
 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail
správce,
 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že
bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.
Správce si vyhrazuje právo, jakkoliv a kdykoliv měnit a doplňovat tyto Podmínky a poučení o ochraně
osobních dat v rámci platné legislativy. Aktuální stav bude vždy umístěn na těchto stránkách.

