Dear clients,
Your privacy is very important to us. The regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), has come into effect and we have
prepared this Privacy Policy in order for you to understand how we collect, use, communicate and disclose and
make use of personal information.
Who is the controller of your personal data and how can you contact him?
The controller of your personal data is the local CEE Attorneys law office who provides you the legal services
based on, but not limited to, the Engagement letter. The controller of your personal data shall be one of the
following entities:
-

Bratislava (Slovakia): CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., advokátska kancelária, ID no. 47237856, with
its registered office at Jozefská 7 811 06 Bratislava
e-mail: bratislava@ceeattorneys.com
tel.: +421 940 529 937

-

Budapest (Hungary): CEE Attorneys Dessewffy & David Stadler Bellak Partnership, ID no. 759, with its
registered office at Nagy Jenő u. 12., Budapest, 1126
e-mail: budapest@ceeattorneys.com
tel.: +36 309 341813

-

Bucharest (Romania): Boanta Gîdei si Asociatii S.C.P., in association with CEE Attorneys, ID no.
RO29175558, with its registered office at 24 Sevastopol Street, 6th Floor, Office 601, Sector 1, 010992
Bucharest, Romania
e-mail: bucharest@ceeattorneys.com
tel.: +40 31 425 4348
-

Kyiv (Ukraine): CEE Attorneys, ID no. 40116746, with its registered office at 32-B Glybochytska Street, office
207, Kyiv, 04050,
e-mail: kyiv@ceeattorneys.com
tel.: +380 44 300 10 80

-

Prague (Czech Republic): CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., ID no. 02564742, with its registered office at
Mánesova 881/24, Vinohrady, 120 00 Prague 2
e-mail: prague@ceeattorneys.com
tel.: +420 778 133 331

-

Riga (Latvia): CEE Attorneys, with its registered office at 57a-4 Dzirnavu street, LV-1010 Riga,
e-mail: riga@ceeattorneys.com
tel.: +370 645 48201
-

Vilnius (Lithuania): Partnership of Professional Attorneys “CEE Attorneys”, ID no. 302818593, with its
registered seat at Konstitucijos pr.26, LT-08105, Vilnius
e-mail: vilnius@ceeattorneys.com
tel.: +370 670 70295

-

Warsaw (Poland): CEE Attorneys Szmigiel, Papros & Gregorczyk Spółka Jawna, ID no. 556034, with its
registered office at ul. Wiśniowa 40B lok. 13, 02-520 Warsaw
e-mail: warsaw@ceeattorneys.com
tel.: +48 22 628 64 13

(jointly as the “Controller”).
Following the duties of the Controller, we inform you of the means, extent and other conditions of processing of
your personal data.
I.

What is the purpose of processing of your personal data?
A.

Personal data processing on our website (the legitimate interests)
Using our website, you provide us with some of your personal data, namely IP address, information
related to the operating system and browser you use, data of your activity on our website registered
and kept by using cookies. These data are collected and processed.
We process these personal data for the purpose of due web operation, web content personalization and
improvement of its user interface.
If you do not want to use cookie files any more, you can change it by choosing right option directly in
your web browser setting. Before you do so, please consider that this step may limit the operation of
our website in your browser and your access to some parts of its content. If you do not change the
setting, our system will send you cookie files from the moment you open our website.
You can also delete the cookies in your device by deleting your web history in it or it is possible to limit
the quantity of data registered by your computer by browsing through so called anonymous mode.

B.

Processing of the personal data of the clients, business partners and other data subjects for purposes
of providing our legal and other services (the performance of a contract, compliance with our legal
obligation)
As we provide you with our legal services, we need to process your personal data in the extent necessary
for performance of our contract of provision of legal services. This requirement may also apply to the
data of special categories, such as the data concerning health etc. We process these special data on the
basis of the consent of the client implied directly from the contract and necessity for establishing,
exercising or defencing the legal claims (including, any dispute resolution proceeds, defending the
client’s legal position prior to any litigation, defending the client claim directly in court or beside other
competent authorities and bodies etc.) the client is entrusting to us.
For the purposes of providing our legal and other services we may process personal data of other data
subjects provided by you or your counterparty. Such processing is necessary for the proper performance
of our contract with you, including for preparing any documentation needed to ensure the client
defence.
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In some jurisdictions, we may also process personal data of data subjects as part of our compliance with
our legal obligation and/or as permitted under applicable law. In such case we will process any personal
data as required or permitted under applicable law.
C.

E-mail newsletter sending
As we want to provide our clients with the highest level of services, we can send every month to their
e-mail our newsletter. By this way, we can inform you of the latest news from decision-making practice
of Europeans courts and last legislation applicable in our partners’ countries. Furthermore, we send the
newsletter to you if you gave your e-mail address to the member of our team, irrespective of whether
during the personal meeting or by electronic communication. Sending you our newsletter is based on
our legitimate interests, however, if you do not want to receive it any more, please contact us and we
will delete you from our newsletter database.
All other data subjects will receive our newsletter only on the basis of previous informed and precise
consent. You give us this consent voluntarily and you can withdraw it anytime by sending us a specific
request to the e-mail of the respective Controller.

II.

How long will we process your personal data?

Your personal data are being processed only as long as it is necessary in order to reach the particular purpose of
processing (at least within the time of duration of the contract, validity of the consent and the time specified in
the particular legal regulation or required during the proceeds related to any dispute resolution and/or the
litigation (as the case may be)).
III.

To whom are the data transferred?

The personal data you provided us with are processed and kept mostly by us. In a very limited extent also other
processors can be involved, such as providers of accounting or IT services, technical experts contracted in the
proceeds of a particular dispute/ litigation. Likewise, the client’s personal data may be disclosed by us in court of
law according to our legal obligations set out under the Bar Association rules, as well as the specific legislation
applicable to our profession.
IV.

What are your rights in relation to the personal data protection?

As to a data subject, we commit to guarantee you all the rights under the GDPR, namely as follows:
a.

right to obtain the information on processing your personal data;

b.

right to access to your personal data;

c.

right to rectification, erasure, to restriction of processing your personal data;

d.

special right to object to processing of personal data;

e.

right to receive the personal data (right to data portability);

f.

right to lodge a complaint with the Czech Office for Personal Data Protection.
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Vážení klienti,
protože je pro nás ochrana Vašeho soukromí důležitá, dovolujeme si Vás informovat, jak probíhá zpracování
Vašich osobních údajů v souvislosti s Nařízením 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 (GDPR). Abyste porozuměli tomu, jakým způsobem Vaše údaje zpracováváme a
využíváme, a kdo k nim má přístup, připravili jsme si pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů.
Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jak ho můžete kontaktovat?
Správcem Vašich osobních údajů je místní pobočka CEE Attorneys, která Vám poskytuje své právní služby na
základě Dohody o poskytování právních služeb. Správcem Vašich osobních údajů je jedna z následujících
advokátních kanceláří:
-

Bratislava (Slovenská republika): CEE Attorneys Lišiak Martinák s.r.o., advokátska kancelária, IČO:
47237856, se sídlem Jozefská 7 811 06 Bratislava
e-mail: bratislava@ceeattorneys.com
tel.: +421 940 529 937

-

Budapešť (Maďarsko): CEE Attorneys Dessewffy & David Stadler Bellak Partnership, IČO: 759, se sídlem
Nagy Jenő u. 12., Budapešť, 1126
e-mail: budapest@ceeattorneys.com
tel.: +36 309 341813

-

Bukurešť (Rumunsko): Boanta Gîdei si Asociatii S.C.P., ve spolupráci s CEE Attorneys, IČO: RO29175558, se
sídlem 24 Sevastopol Street, 6th Floor, Office 601, Sector 1, 010992 Bukurešť
e-mail: bucharest@ceeattorneys.com
tel.: +40 31 425 4348
-

Kyjev (Ukrajina): CEE Attorneys, IČO: 40116746, se sídlem 32-B Glybochytska Street, office 207, Kyjev,
04050
e-mail: kyiv@ceeattorneys.com
tel.: +380 44 300 10 80

-

Praha (Česká republika): CEE Attorneys Tomíček Legal s.r.o., IČO: 02564742, se sídlem Mánesova 881/24,
Vinohrady, 120 00 Praha 2
e-mail: prague@ceeattorneys.com
tel.: +420 778 133 331

-

Riga (Lotyšsko): CEE Attorneys, se sídlem 57a-4 Dzirnavu street, LV-1010 Riga
e-mail: riga@ceeattorneys.com
tel.: +370 645 48201
-

Vilnius (Litva): Partnership of Professional Attorneys “CEE Attorneys”, IČO: 302818593, se sídlem
Konstitucijos pr.26, LT-08105, Vilnius
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e-mail: vilnius@ceeattorneys.com
tel.: +370 670 70295
-

Varšava (Polsko): CEE Attorneys Szmigiel, Papros & Gregorczyk Spółka Jawna, IČO: 556034, se sídlem ul.
Wiśniowa 40B lok. 13, 02-520 Warsaw
e-mail: warsaw@ceeattorneys.com
tel.: +48 22 628 64 13

I.

Jaké je účel zpracování Vašich osobních údajů?
A.

Zpracování osobních údajů na webu (oprávněný zájem)
V souvislosti s tím, že používáte naše internetové stránky, získáváme a zpracováváme Vaše osobní údaje
jedná se konkrétně o Vaši IP adresu, informace týkající se operačního systému a druhu prohlížeče a také
koncového zařízení, a dále informace týkající se Vaší aktivity na našich Internetových stránkách,
registrované a uchovávané prostřednictvím souborů cookies. Tyto osobní údaje jsou pak uchovávány a
zpracovávány.
Osobní údaje zpracováváme za účelem řádného fungování webu, uživatelské individualizace obsahu
stránek a také zlepšení komfortu jejich užívání.
V případě, že s používáním souborů cookies na Vašem zařízení nesouhlasíte, můžete provést
odpovídající změny nastavení prohlížeče. To však může omezit funkčnost internetových stránek, včetně
znemožnění přístupu k některým jejich částem. Pokud jste odpovídající změny v nastavení prohlížeče
neprovedli, soubory cookies Vám budou zasílány automaticky od okamžiku, kdy naše internetové
stránky navštívíte.
Soubory cookies zapsané ve Vašem zařízení můžete vymazat také prostřednictvím vymazání historie
vyhledávání. Rozsah údajů může být dále omezen prohlížením našich stránek v „anonymním“ režimu.

B.

Zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů za účelem poskytování právních služeb
(plnění smlouvy)
Abychom mohli našim klientům poskytovat právní služby, musíme v nezbytném rozsahu zpracovávat
jejich osobní údaje. Některé případy se tak dotýkají i zvláštní kategorie osobních údajů jako jsou údaje o
zdravotním stavu apod. Osobní údaje za tímto účelem zpracováváme na základě souhlasu klienta, který
vyplývá přímo ze smlouvy a je nezbytný pro prosazování a hájení jeho zájmů (včetně řešení právních
sporů a zastupování před soudním orgánem či jiným orgánem veřejné moci).
Pro účely poskytování právních a ostatních služeb dochází ke zpracování osobních údajů našich klientů i
třetích stran. Takové zpracování je nezbytné, abychom mohli dostát našich smluvních závazků včetně
přípravy potřebné dokumentace.
V některých zemích může k zpracování osobních údajů docházet také v souvislosti s plněním zákonných
povinností či pokud to právní řád daného státu umožňuje.

5

C.

Zasílání newsletteru

Protože si zakládáme na vysokém standardu poskytování služeb našim klientům, mají možnost dostávat od nás
každý měsíc nové vydání našeho zpravodaje („Newsletter“), ve kterém mohou najít novinky týkající se
rozhodovací praxe evropských soudů či legislativních změn v našich partnerských zemí. Bude Vám zasílán pouze
v případě, že své kontaktní údaje (e-mailovou adresu) poskytnete některému z členů našeho týmu (bez odhledu
na to, zda prostřednictvím elektronické komunikace či v průběhu osobní schůzky). Zasílání Newsletteru je
založeno na našem oprávněném zájmu, avšak pokud ho již dále nechcete dostávat, kontaktujte nás prosím a my
Vás z databáze vymažeme.
Ostatní osoby dostanou náš Newsletter pouze na základě předchozího informovaného souhlasu. Takový souhlas
může být kdykoliv odvolán prostřednictvím e-mailu, který byl doručen příslušnému Správci.
II.

Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu nezbytně nutnou pro naplnění příslušného účelu
zpracování, tj. vždy minimálně po dobu trvání uzavřené smlouvy, platnosti souhlasu a dále pak po dobu, po kterou
je Správce povinen nebo oprávněn údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů či pro potřeby
konkrétních sporů.

III.

Komu jsou údaje dále předávány?
Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme převážně sami. V nezbytně nutné míře se na
zpracování podílejí též zpracovatelé jako například poskytovatelé účetních a IT služeb, znalci, a to výhradně na
základě smlouvy o zpracování osobních údajů. Dále mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím subjektům
v souvislosti s dodržováním právních předpisů a s plněním našich závazků vůči České advokátní komoře.

IV.

Jaká práva v rámci ochrany osobních údajů máte?
Jako subjekt údajů máte zajištěna veškerá práva dle GDPR, a to zejména:
g.

právo na informace o zpracování svých osobních údajů;

h.

právo přístupu ke svým osobnímu údajům;

i.

právo požadovat po Správci opravu, výmaz, omezení zpracování svých osobních údajů;

j.

zvláštní právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

k.

právo na získání svých osobních údajů (na jejich přenositelnost); a

l.

právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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