OBECNÉ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, IČO 25628470, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. A 23733 (dále jen „Weinhold Legal“), je přední československá společnost poskytující
kvalitní právní poradenství v oblasti obchodního práva.
Věříme, že odpovědné využívání osobních údajů, které se shromažďují na našich webových stránkách
a prostřednictvím jiných zdrojů, je nesmírně důležité z hlediska našich obchodních cílů a pověsti.
V rámci našeho závazku k ochraně soukromí jsme přijali toto Oznámení o ochraně osobních údajů,
abychom splnili požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále
jen „GDPR“) i požadavky platných právních předpisů.
Transparentnost a účel zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze k účelům, které jsou nezbytné pro
bezpečné, účinné a efektivní prosazení obchodních zájmů společnosti Weinhold Legal a pro dodržování
právních předpisů. Shromažďujeme pouze takové osobní údaje, jejichž rozsah a druh je nezbytný
k příslušným účelům a které nám poskytujete, když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo
jiného média, jako jsou níže uvedené formuláře.
1. Oběžníky (právní aktualizace, právní upozornění a ostatní oběžníky)
Chceme, aby naši obchodní partneři, klienti a ostatní osoby měli přístup k našim rozsáhlým právním
a obchodním znalostem a využívali je. Proto pravidelně zveřejňujeme naše oběžníky (zvláště právní
aktualizace a právní upozornění), které obsahují informace týkající se nové legislativy a nově publi
kované judikatury.
V souvislosti s výše uvedeným zpracováváme pouze následující osobní údaje: jméno, příjmení a emailovou adresu pro účely informování příjemců o aktualitách v oblasti práva. Oběžníky jsme oprávněni
zasílat na základě vámi poskytnutého souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu, který vychází
z našeho stávajícího nebo dřívějšího obchodního vztahu.
2. Formulář pro uchazeče o zaměstnání
Do svého týmu se snažíme přijímat ty nezapálenější a nejtalentovanější kolegy. Proto jsme rádi, když
nám uchazeči poskytnou své kontaktní údaje v sekci Kariéra na našich webových stránkách společně
s životopisy a průvodními dopisy zaslanými prostřednictvím e-mailu, nebo nám je dokonce předávají
osobně.
V souvislosti s výše uvedeným shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje: jméno,
příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a osobní údaje uvedené ve vašem životopise a/nebo
průvodním dopisu pro účely kontaktování a náborového procesu. K tomu máme právo na základě
našeho oprávněného zájmu.
3. Informace předané mezi klientem a právním zástupcem
Při poskytování právních služeb našim klientům můžeme zpracovávat osobní údaje získané jménem
našich klientů. Ačkoli k tomuto zpracování dochází výjimečně a příležitostně, můžeme zpracovávat
pouze takové osobní údaje, které jsme získali od klienta nebo jménem klienta od třetích stran. K tomu
máme právo v rámci plnění smlouvy nebo na základě našeho oprávněného zájmu.
Časový rámec potřebný pro zpracování vašich osobních údajů
Vámi poskytnuté osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů, pro které
byly tyto údaje shromážděny, nebo po dobu požadovanou právními předpisy. Vaše osobní údaje
nesdílíme s třetími stranami, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro provozování naší obchodní

činnosti nebo to vyžadujete vy nebo právní předpisy a jiné právní postupy. Vaše osobní údaje za
žádných okolností neprodáváme třetím stranám.
Vaše práva týkající se ochrany osobních údajů
Ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů máte následující práva: právo na přístup (čl. 15 GDPR);
právo na opravu (čl. 16 GDPR); právo na výmaz (čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování (čl. 18
GDPR), právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR), právo vznést námitky (čl. 21 GDPR); a právo
podat stížnost u příslušného dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů.
Vaše práva můžete uplatnit elektronicky prostřednictvím e-mailu: wl@weinholdlegal.com nebo písemně
na adrese společnosti Weinhold Legal uvedené níže. Stížnost můžete podat také u Úřadu pro ochranu
osobních údajů nebo jiného příslušného státního orgánu.
Kontaktní údaje společnosti Weinhold Legal
Adresa: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
E-mail: wl@weinholdlegal.com
http://www.weinholdlegal.com/wl/en/home

