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OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V rámci svojí činnosti společnost C.H. Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se 

sídlem: Týn 639/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, IČO: 294 16 680, a s ní 

spolupracující advokáti (dále jen “CERHA HEMPEL Kališ” nebo "my"), zpracovává – jako 

správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679; dále jen "GDPR") – osobní údaje Vás, Vašich 

zaměstnanců a/nebo osobní údaje členů orgánů společnosti (dále jen "vy"). Osobními údaji se 

rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako např. její 

jméno, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště atd. (dále jen "osobní údaje"). Toto 

oznámení obsahuje informace o zpracovávání Vašich osobních údajů. 

Pozn.: Pokud poskytujeme služby právnickým osobám, žádáme své smluvní a obchodní 

partnery, aby na toto oznámení upozornili dotčené fyzické osoby (zejména zaměstnance a členy 

orgánů společností). 
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A. Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním našich služeb 

1) Za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje a na jakém právním základě?  

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujícím právním základě: 

a. Smluvní plnění  

Osobní údaje našich smluvních partnerů (klientů, dodavatelů atd.) zpracováváme za účelem 

poskytování našich právních služeb nebo jiných služeb stanovených smlouvou. Toto 

zpracování je v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (smluvní plnění). 

V případě, že nám tyto údaje nebudou poskytnuty v plném rozsahu nebo nebudou poskytnuty 

vůbec, je možné, že nebudeme schopni uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, popř. 

splnit veškeré naše smluvní závazky.  

b. Plnění právních povinností 

Dále zpracováváme osobní údaje za účelem splnění našich právních povinností (např. 

povinnosti na základě zákonů o daních a účetnictví, zákona o advokacii nebo zákona proti praní 

špinavých peněz). Toto zpracovávání je v souladu s právní úpravou dle čl. 6 odst. 1 písm. c) 

GDPR (plnění právních povinností). 

Také v tomto případě nemusíme být schopni uzavřít smlouvu o poskytování právních služeb, 

popř. plnit povinnosti z již uzavřené smlouvy, pokud nám údaje nebudou poskytnuty v plném 

rozsahu, nebo vůbec. 

c. Management a databáze smluvních partnerů 

Dále zpracováváme osobní údaje pro účely administrativy a business managementu (např. 

účetnictví, vedení databáze smluvních partnerů). Toto zpracovávání je prováděno na základě 

našeho oprávněného zájmu na řádné a efektivní řízení naší kanceláře a na řízení a optimalizaci 

výběru našich smluvních partnerů. Dle uvedeného je takové zpracování osobních údajů v 

souladu s právem dle č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). 

d. Správa kontaktů (klientů) a marketing  

Dále zpracováváme osobní údaje současných, bývalých a potenciálních klientů a jejich 

zaměstnanců za účelem řádného vedení klientské databáze a provádění marketingu. Toto 

zpracovávání je prováděno na základě oprávněného zájmu na zachování a rozvoje kontaktů se 

současnými i bývalými klienty a získávání nových klientů a je v souladu s právem dle č. 6 odst. 

1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem). 

2) Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje budou zveřejněny pouze v případě, že pro jejich zveřejnění existuje právní 

důvod a pokud zveřejnění nebude porušením naší advokátní povinnosti mlčenlivosti. Současně 

mohou být Vaše osobní údaje předány třetím osobám za účelem splnění smlouvy o poskytování 

právních služeb, kterou jste s námi uzavřeli. 



  

 

3 

V každém takovém případě zveřejníme osobní údaje pouze v rozsahu nezbytně nutném 

k danému účelu, nebo v souladu s příslušným zákonným ustanovením, a rovněž i v souladu 

s jakýmkoli Vaším oprávněným zájmem nebo s Vaším souhlasem, který jste udělili.  

V případě potřeby mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny zejména následujícím 

příjemcům: 

- Našim partnerským advokátní kancelářím CERHA HEMPEL Kališ v rozsahu 

nezbytném k účelu poskytování právního poradenství 

- Samostatným advokátům (zástupcům) spolupracujícím s CERHA HEMPEL Kališ 

- Daňovým poradcům nebo auditorům 

- Advokátní komoře 

- Bankám 

- Pojišťovnám 

- Soudům a úřadům  

- Protistranám a jejich právním zástupcům 

- Poskytovatelům služeb (např.  cestovní kanceláře, šoférské služby, hotely)  

Dále v některých případech používáme poskytovatele služeb (jakožto zpracovatele osobních 

údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR) pro zpracování dat (zejména pro technickou podporu). 

Tito zpracovatelé jsou námi pečlivě vybíráni, souhlasili se zachováním důvěrnosti Vašich 

osobních údajů a jsou vázáni našimi pokyny. Využíváme zejména služeb následujících 

zpracovatelů: 

- G - DATA servis, spol. s r.o., se sídlem Geologická 2, 152 00 Praha 5, Česká republika, 

IČO: 610 63 398 (IT služby). 

3) Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uloženy? 

V zásadě Vaše osobní údaje ukládáme, dokud smluvní závazek neskončí nebo není splněn 

právní poradenství v plném rozsahu. Dále podléháme mnoha právním povinnostem, podle 

nichž musí být osobní údaje ukládány i po uplynutí doby trvání smlouvy, jak je stanoveno 

daňovým právem, profesními předpisy nebo dalšími právními předpisy České republiky. Je-li 

to nutné, ukládáme Vaše osobní údaje také po dobu, kdy mohou být vzneseny právní nároky 

v souvislosti s Vaší smlouvou. V případě probíhajících soudních nebo správních řízení budou 

Vaše osobní údaje uloženy až do ukončení daných řízení.  

Vaše osobní údaje navíc ukládáme mimo dobu trvání smluvního vztahu jako součást naší 

databáze smluvních partnerů a pro účely správy této klientské databáze. Vaše osobní údaje 

vymažeme v případě, že vznesete námitky proti jejich uložení nebo pokud s Vámi neproběhne 

kontakt v rámci obchodní činnosti po dobu 3 let.  

4) Další informace týkající se zpracovávání osobních údajů 

Zpracování Vašich osobních údajů v sobě nezahrnuje automatické individuální rozhodování 

nebo profilování ve smyslu čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR. 



  

 

4 

B. Zpracovávání osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek 

1) Používání webové stránky 

a. Popis a rozsah zpracování osobních údajů 

Naší webovou stránku lze nalézt pod následujícím odkazem: https://www.chsh.cz/cs. 

Při každém přístupu na naši webovou stránku sbírá náš systém data a informace z počítačového 

systému, z něhož je přístup vykonáván.  

Následující údaje jsou sbírány: 

 Informace o typu použitého webového prohlížeče a jeho verzi 

 Jazyk a verze softwaru prohlížeče 

 Použitý operační systém a rozhraní 

 Uživatelova IP adresa 

 Datum a čas přístupu a časové pásmo 

 Objem přenášených dat 

 Webové stránky, ze kterých uživatelův systém přešel na naše webové stránky 

 Webové stránky navštívené uživatelem přes naše webové stránky 

 Stav přístupu / stavový kód HTTP  

 

Data jsou uložena v souborech našeho systému. 

b. Právní základ pro zpracování osobních údajů  

Výše zmíněné zpracovávání osobních údajů je v souladu s právní úpravou podle čl. 6 odst. 1 

písm. f) GDPR (oprávněný zájem). 

c. Účel zpracovávání osobních údajů 

Dočasné uložení IP adresy systémem je nezbytné k tomu, aby uživatel mohl načíst a zobrazit 

naše webové stránky. Za tímto účelem musí být adresa IP uživatele uložena po celou dobu 

trvání relace. 

Osobní údaje jsou uloženy v souborech protokolu, aby byla zaručena funkčnost našich 

webových stránek. Osobní údaje nám navíc pomáhají optimalizovat naše webové stránky a 

zaručit bezpečnost našich systémů informačních technologií. Náš oprávněný zájem na 

zpracování osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR spočívá v dosažení těchto cílů. 

d. Doba uložení 

Osobní údaje jsou smazány nebo anonymizovány na konci každé relace. 

V případě, že osobní údaje jsou uloženy v souborech protokolu, budou tyto soubory smazány 

po 3 dnech. Osobní údaje nejsou ukládány po delší dobu v žádném formátu, který by umožňoval 

identifikaci dotčených osob. 

https://www.chsh.cz/cs
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e. Příjemci 

Vaše osobní údaje budou předány:  

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 

2) Použití cookies 

a. Definice cookies 

Cookies jsou malé textové soubory uložené ve Vašem webovém prohlížeči. Jsou stahovány 

Vaším webovým prohlížečem při první návštěvě naší webové stránky. Při příštím navštívení 

této webové stránky pomocí stejného terminálu nebo prohlížeče bude soubor cookie a 

informace, které jsou v něm uloženy, odeslány buď na příslušnou webovou stránku, která ji 

nastavila (soubor cookie první strany) nebo na jinou webovou stránku, ke které soubor patří 

(soubor cookie třetí strany). Tímto způsobem soubor cookie rozpozná, že webová stránka byla 

vyžádána pomocí příslušného prohlížeče, což změní způsob zobrazení obsahu. Například 

cookies si „pamatují“ vaše preference, jak používáte webovou stránku a do určité míry 

přizpůsobují nabízené nabídky jednotlivci. 

b. Cookies nezbytné pro fungování 

Následující cookies používáme za účelem přenosu zpráv a poskytování služeb, které 

požadujete. Činnosti zpracování osobních údajů prováděné používáním cookies jsou založeny 

na našem oprávněném zájmu na poskytování plně funkční webové stránky v souladu s Vámi 

požadovanými službami (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

 

Cookie Typy údajů Účely Doba uložení Příjemce 

fe_typo_user Hash (sled 

náhodně 

generovaných 

čísel, bez 

osobních údajů) 

Rozpoznání 

uživatele během 

relace 

Trvání relace jweiland.net 

(Poskytovatel 

hostingu) 

 

c. Další cookies 

i. Všeobecně 

Dále na základě souhlasu, který jste poskytli prostřednictvím používání našich webových 

stránek a nastavení svého prohlížeče, používáme následující cookies (čl. 6 odst. 1 písm. a) 

GDPR). 

Cookie Typy údajů Účely Doba uložení Příjemci 

_gat Celočíselná 

hodnota (např. 

1) 

Snížení míry 

požadavku 

1 minuta Google LLC 

_gid Náhodně 

přidělené 

Diferenciace 

uživatelů a 

1 den Google LLC 
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identifikační 

číslo 

sledování chování 

uživatelů 

_ga Náhodně 

přidělené 

identifikační 

číslo 

Diferenciace 

uživatelů a 

sledování chování 

uživatelů 

2 roky Google LLC 

ii. Google Analytics 

Naše webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu poskytovanou Google 

LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google 

Analytics používá tzv. „Cookies“, tj. textové soubory uložené ve vašem počítači, které 

umožňují analyzovat Vaše používání našich webových stránek. Informace generované 

souborem cookie vztahující se k Vašemu používání našich webových stránek (včetně zkrácené 

verze IP adresy) jsou zpravidla přenášeny a ukládány na serveru provozovaném Google v USA. 

Naše webové stránky používají službu Google Analytics pouze s příponou "anonymizeIp ()", 

která zaručuje anonymizaci IP adresy procesem zkrácení a odstraňuje veškeré přímé odkazy na 

jednotlivce. Použitím tohoto rozšíření bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v rámci 

členských států Evropské Unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, dříve, než dojde k přenosu údajů do USA. Pouze za výjimečných 

okolností bude úplná adresa IP přenesena na server provozovaný společností Google v USA a 

uložena na něm. 

iii. Vaše nastavení cookies na našich webových stránkách 

Pokud si chcete kompletně zablokovat cookies, nebo byste chtěli omezit jejich umístění, můžete 

změnit nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči. Již uložené cookies mohou být kdykoliv 

smazány. Pokud jsou cookies deaktivovány pro naše webové stránky, je možné, že nebudete 

mít možnost využít veškerých výhod a funkcí našich webových stránek. Jak spravovat a smazat 

cookies můžete nalézt v nápovědě integrované do příslušného prohlížeče. Bližší informace 

k tomuto tématu můžete najít pod následujícími odkazy: 

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

Firefox: 

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen 

Chrome: 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647 

Safari: 

https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE 

Opera: 

http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html 

 

3) Zpracovatelé 

V některých případech využíváme služeb externích poskytovatelů služeb (jako zpracovatelů 

osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR) ke zpracování Vašich osobních údajů. Tito námi 

pověření poskytovatelé byli pečlivě vybráni a jsou vázáni našimi pokyny a průběžně 

kontrolováni. 

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
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V současné době provádějí zpracování Vašich osobních údajů následující zpracovatelé: 

 Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 

 G - DATA servis, spol. s r.o., se sídlem Geologická 2, 152 00 Praha 5, Česká republika, 

IČO: 610 63 398 (IT služby). 

 

4) Převody mimo EHP 

Google LLC ("Google"), se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA, naším jménem zpracovává osobní údaje. Společnosti Google zasíláme Vaši IP adresu (v 

anonymizované podobě), informace o navštívených webových stránkách (URL) a odhadů 

týkajících se demografických údajů a věku. Tento převod je založen buď na zajištění našeho 

oprávněného zájmu provádět statistické analýzy chování uživatelů pro účely optimalizace a 

marketingu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo na základě Vašeho souhlasu, který jste nám 

udělili svým použitím našich webových stránek a nastavením Vašeho prohlížeče. 

Společnost Google je certifikována v rámci ochrany osobních údajů „Privacy Shield“ uzavřený 

mezi USA a EU, který zaručuje dodržování v USA stejné úrovně ochrany osobních údajů jaká 

je platné v Evropské unii. Kromě všeobecných bezpečnostních opatření společnosti Google, 

která se používají v rámci celé skupiny, budou osobní údaje předávány pouze 

v pseudonymizované podobě. Není tedy možné s Vámi spojit jakékoli konkrétní osobní údaje.  
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C. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

GDPR Vám jako subjektu údajů uděluje určitá práva, na která chceme v následujícím textu 

upozornit. Vezměte prosím na vědomí, že tato práva na sebe navzájem navazují. 

1. Zpětvzetí souhlasu 

Pokud CERHA HEMPEL Kališ zpracovává Vaše osobní údaje s Vaším souhlasem, máte právo 

kdykoliv vzít svůj souhlas zpět. Toto zpětvzetí nicméně nezakládá protiprávnost zpracování 

Vašich osobních údajů, které bylo provedeno před zpětvzetím souhlasu.  

2. Právo na informace 

Máte právo získat informace o původu, kategoriích, délce ukládání, příjemcích a účelu 

zpracování Vašich osobních údajů zpracovaných CERHA HEMPEL Kališ, jakož i informace o 

povaze zpracování. Rozsah informací o zpracování osobních údajů je uveden v článcích 13 a 

14 GDPR. 

3. Právo na přístup 

Máte právo požadovat kopii osobních údajů zpracovávaných CERHA HEMPEL Kališ a 

informace v rozsahu výše zmíněného práva na informace. 

4. Právo na opravu a výmaz 

V případě, že CERHA HEMPEL Kališ zpracuje Vaše osobní údaje, které jsou nesprávné nebo 

neúplné, máte právo požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Dále máte právo požádat 

o výmaz nezákonně zpracovávaných osobních údajů. 

5. Právo omezit zpracování 

Pokud není jasné, zda jsou Vaše zpracovávané osobní údaje nesprávné nebo neúplné, nebo zda 

jsou nebo byly neoprávněně zpracovány, máte právo požádat omezení zpracování Vašich 

osobních údajů do doby, než bude tato otázka objasněna. 

6. Právo vznést námitku 

Máte právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, a to i v případě, že tyto 

osobní údaje jsou správné a úplné, nebo v případě, že je CERHA HEMPEL Kališ zákonně 

zpracovává. Můžete tak učinit pouze v situacích, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány za 

účelem oprávněného zájmu CERHA HEMPEL Kališ. 

7. Právo na přenositelnost údajů  

Máte právo na získání osobních údajů, které se Vás týkají a které byly zpracovány společností 

CERHA HEMPEL Kališ, ve strojově čitelném formátu určeném společností CERHA HEMPEL 

Kališ, nebo můžete dát pokyn společnosti CERHA HEMPEL Kališ, aby tyto osobní údaje 

předala přímo třetí osobě dle Vašeho výběru, a to pouze v případě, že to umožňují technické 

podmínky CERHA HEMPEL Kališ a příjemce Vašich osobních údajů a že předání osobních 
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údajů nebrání nepřiměřená zátěž a nenarušuje povinnosti mlčenlivosti ze strany CERHA 

HEMPEL Kališ nebo třetích osob, které by takovému převodu bránily. 

8. Právo podat stížnost 

Máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, Česká republika, v případě, že se domníváte, že zpracování Vašich osobních 

údajů porušuje ustanovení GDPR. 

9. Na koho se můžete obrátit za účelem uplatnění Vašich práv? 

Pro uplatnění výše uvedených práv se, prosím, obraťte (poštou nebo emailem) na níže uvedený 

kontakt. 

Kontakt: 

C.H. Kališ & Partners s.r.o., advokátní kancelář 

Týn 639/1, Staré Město, 

110 00 Praha 1, Czech Republic 

Email: dataprotection@cerhahempel.cz 
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