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Kontaktní formulář 

Vyplněním osobních údajů do kontaktního formuláře a jeho odesláním se společnost 

Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o., se sídlem Plzeňská 232/4, 150 00 

Praha 5, IČO: 05596491 (dále jen „Správce“) stane z titulu Vašeho souhlasu správcem Vašich 

následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail. Účelem zpracování těchto osobních 

údajů je posouzení možností poskytnutí právních služeb Správcem (včetně stanovení 

předpokládaného rozsahu služeb). Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i 

automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné 

podobě. Osobní údaje budou zpracovávány do doby uzavření příkazní smlouvy o podmínkách 

poskytování právních služeb; nedojde-li k jejímu uzavření do 30 dnů ode dne odeslání 

formuláře, pak budou zpracovávány po dobu 30 dní ode dne odeslání formuláře. 

 

Vaše práva 

Máte právo na přístup k osobním údajům, tj. právo na informace, zda jsou zpracovávány Vaše 

osobní údaje, jaké a jakým způsobem. Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů a na 

doplnění neúplných osobních údajů. Pokud budou splněny stanovené podmínky, máte právo 

požádat o výmaz Vašich osobních údajů. V určitých případech máte právo žádat omezení 

zpracování Vašich údajů. Proti zpracování osobních údajů, které je založeno na oprávněných 

zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném 

zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku. Pokud dochází k 

automatizovanému zpracování osobních údajů, máte právo na tzv. přenositelnost údajů, tj. 

získat je ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje 

můžete následně předat jinému správci, nebo žádat, aby si je správci předali mezi sebou, 

pokud je to technicky možné. Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete v 

budoucnu kdykoli odvolat a je povinností Správce takové údaje následně vymazat a dále je 

nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze 

souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. V případě, že budete nespokojen se 

zpracováním svých osobních údajů Správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se 

obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o Vašich právech je k dispozici 

na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-

subjektu-udaj/d-27276). Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové 

adresy Správce sekretariat@akspv.cz, poštou na adrese Správce, případně telefonicky 

na tel. 257 323 974. 
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