
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pokud jste našimi klienty nebo jste navštívili naše stránky www.hp-ak.cz, zde se dozvíte, jak zpracováváme osobní 

údaje.   

KOHO SE ZPRACOVÁNÍ TÝKÁ? 

Advokátní kancelář HORÁČEK A PARTNEŘI (AK HP) zpracovává osobní údaje  

• (potenciálních) klientů,  

• kontaktních osob (potenciálních) klientů, 

• příjemců newsletteru, 

• návštěvníků našeho webu www.hp-ak.cz.  

SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Partneři AK HP zpracovávají osobní údaje jako společní správci: 

Jiří Horáček, ev. č. ČAK 13203, sídlo Jánský vršek 323/13, 118 00 Praha 1 

Jana Horáčková, ev. č. ČAK 11897, sídlo Jánský vršek 323/13, 118 00 Praha 1 

Vaše práva při zpracování osobních údajů můžete uplatnit u obou partnerů bez rozdílu. My už se o vaši žádost 

postaráme.  

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů: 

Plníme smlouvu, tedy poskytujeme vám nebo vaší společnosti služby, popřípadě o uzavření smlouvy jednáme. 

Zákon nám ukládá povinnost, například vedeme a archivujeme spis podle advokátních předpisů, plníme povinnost 

proti praní špinavých peněz AML, vedeme účetnictví. 

Na zpracování máme oprávnění zájem: vedeme statistiky, komunikujeme s vámi, uchováváme dokumenty a 

informace pro případ soudních sporů. 

MARKETING 

Pokud jste našimi klienty, budeme vám na email zasílat právní novinky, aby vám nic neuteklo. Pokud našimi klienty 

nejste, budeme vám novinky zasílat jen s vaším souhlasem. Dobu zasílání máme nastavenou na 5 let od posledního 

kontaktu nebo udělení souhlasu. V každém případě se z odběru můžete kdykoliv odhlásit.  

http://www.hp-ak.cz/
http://www.hp-ak.cz/


JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME  

Klienti a kontaktní osoby: identifikační a kontaktní údaje, podklady a výstupy k případům, které spolu řešíme, 

informace o naší spolupráci, komunikace, účetní informace, identifikační údaje z občanského průkazu a kopii 

občanského průkazu, pokud jste nám k tomu dali souhlas.  

Příjemci newsletteru: emailová adresa, souhlas. 

Návštěvníci webu: identifikační a kontaktní údaje, které jste zadali do kontaktního formuláře, vzájemná 

komunikace, další informace jsou v sekci cookies. 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje můžeme zpřístupnit spolupracujícím advokátům a dále důvěryhodným zpracovatelům. Zareagovali 

jsme na zrušení EU – US Privacy Shieldu a naši zpracovatelé jsou teď všichni pouze v EU. Pokud je předmětem naší 

spolupráce jednání se státními orgány či třetími osobami, jsou příjemci osobních údajů i tyto osoby v nezbytném 

rozsahu.  

DOBA ZPRACOVÁNÍ 

Osobní údaje zpracováváme zejména po dobu uloženou právními předpisy. Tato doba se pohybuje v rozmezí 5 – 10 

let od ukončení spolupráce. Pokud nám dobu uchování nepředepisuje právní předpis, uchováme údaje po nezbytně 

nutnou dobu, která zpravidla nepřekračuje 4 roky.  

VAŠE PRÁVA 

Podle právních předpisů máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé operace 
s osobními údaji a umožnili vám přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme. 

Stejně tak můžete požádat o výmaz či opravu nepřesných či neúplných osobních údajů. V situacích předvídaných 
právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na 
přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud osobní údaje 
zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Máte také právo podat stížnost u 
dozorového orgánu. 

Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje zpracováváme. Některá 
práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.  

Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat nebo uplatnit svá práva, napište partnerům na: horackova@hp-ak.cz, 
horacek@hp-ak.cz.  

COOKIES 

Co jsou to cookies? 
Cookies jsou malé textové soubory, které se uloží ve vašem počítači, smartphonu nebo jiném zařízení při prohlížení 
internetových stránek nebo aplikací, které umožňují rozpoznání uživatele. Informace uložené v cookies se mohou 
vztahovat k vašim zvykům při prohlížení internetových stránek nebo mohou obsahovat unikátní identifikační kód, 
který umožňuje internetové stránce rozpoznat vás při další návštěvě. 
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Jak mohou být soubory cookies použity? 
Cookies pomáhají například efektivnějšímu procházení internetových stránek, měří využití internetových stránek a ty 
tak mohou být přizpůsobovány vašim potřebám a zlepšovány k vaší spokojenosti.  
 
Nastavení cookies 
Souhlas s uložením a zpracováním cookies se uděluje nastavením internetového prohlížeče. Ukládání a využívání 
cookies lze měnit nastavením prohlížeče ve vašem zařízení, kde můžete vymazat i dosud uložená cookies. 
Prostřednictvím analytických cookies nesbíráme žádné osobní údaje, statistiky jsou v agregované podobě. Avšak 
pokud jste zároveň přihlášeni ve svém účtu Google, může Google informace dále zpracovávat.  
 
Používáme následující typy cookies: 
  

• Nezbytné cookies – Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování stránek, umožňují vám pohyb po 
stránkách a zajišťují správnou funkčnost. Zahrnují například možnost přihlášení na zabezpečené stránky; 

  
• Analytické cookies – Umožňují nám měřit počet návštěvníků a to, jak se na stránkách pohybují. To nám 

pomáhá zlepšit způsob, jakým stránky fungují. Například tím, že návštěvníci snadno naleznou to, co je nejvíce 
zajímá. Analytická cookies neobsahují informace o vaší identitě. V rámci analytických cookies jsou používány 
Google Analytics. Zde se dozvíte, jak Google používá informace sesbírané Google Analytics: 
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs; 

 
Podrobné informace o cookies 
 

 

Poskytovatel Název Účel Typ Trvání

Tento web wordpress_test_cookie

Slouží ke zjištění, zda je ve vašem 

prohlížeči povoleno ukládání cookies. Nezbytné

Do ukončení 

relace

Tento web cookie_notice_accepted

Slouží ke zjištění, jestli návštěvník 

odklikl cookie lištu. Nezbytné 1 měsíc

Google Analytics __ga

Získání statistických informací. 

Podrobnosti na: 

https://developers.google.com/analyti

cs/devguides/collection/analyticsjs/co

okie-usage#HowGAUsesCookies Statistické 2 roky

Google Analytics _gat

Získání statistických informací. 

Podrobnosti na: 

https://developers.google.com/analyti

cs/devguides/collection/analyticsjs/co

okie-usage#HowGAUsesCookies Statistické 1 minuta

Google Analytics _gid

Získání statistických informací. 

Podrobnosti na: 

https://developers.google.com/analyti

cs/devguides/collection/analyticsjs/co

okie-usage#HowGAUsesCookies Statistické 24 hodin

Zcela nezbytné cookies

Analytické cookies

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs

