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ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

JUDr. Martin Tomek, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní 

komorou pod ev. č. 17927, IČ 06695701, se sídlem v Jemnici, Tyršova 590, PSČ 675 31, si 

Vám dovoluje jako uživatelům webových stránek www.tomekadvokat.cz a především svým 

klientům představit zásady ochrany osobních údajů. 

Osobním údajem je jakákoliv informace, pomocí které Vás lze přímo či nepřímo identifikovat. 

1. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE 

Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo účtu. 

Případně i další informace týkající se klienta či třetích osob, které jsou k poskytování právních 

služeb nezbytné.  

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Účelem zpracování osobních údajů je zejména poskytování právních služeb a služeb 

souvisejících, přičemž zpracovávám vždy pouze nezbytné údaje pro konkrétní účely, které jsou 

nezbytné pro splnění smlouvy. Rovněž musím jako advokát plnit některé zákonné povinnosti 

upravené například v zákoně o advokacii. V ojedinělých případech může být účelem ochrana 

práv advokáta, na základě jeho oprávněného zájmu. 

3. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Abych mohl zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň mohl poskytovat rychlé a efektivní 

právní služby, pomáhají mi se zpracováním osobních údajů společnost Microsoft, která 

poskytuje služby spojené s Microsoft Office a společnost Single Case, s.r.o. poskytující 

advokátní systém SingleCase. 

4. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje budu zpracovávat pouze po nezbytnou dobu, zejména po dobu, kdy Vám 

budu poskytovat právní služby, a následně po dobu stanovenou platnou právní úpravou, nebo 

po dobu nezbytnou pro zajištění oprávněného zájmu advokáta. 

http://www.tomekadvokat.cz/
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5. PRÁVA KLIENTA 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – advokáta získat 

informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým 

způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného 

odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje 

má klient právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – 

advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité 

podmínky a klient o to požádá. 

Klient má právo, aby správce – advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních 

údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – advokáta, třetí 

strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu 

veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, 

v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo 

pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.  

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné 

správcem – advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu 

osobních údajů. 

6. DALŠÍ KONTAKTY 

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 

osobních údajů (www.uoou.cz), který na moji činnost ve vztahu k ochraně osobních údajů 

dohlíží.  

Další informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje správce: 

Jméno: JUDr. Martin Tomek, advokát 

Adresa: Jemnice, Tyršova 590, PSČ 675 31 

E-mail: martin@tomekadvokat.cz 

Tel: +420 702 178 286 

http://www.uoou.cz/

