SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(Souhlas)
Tímto podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ) dávám souhlas ke zpracování mých osobních
údajů: jméno, příjmení, rodné číslo nebo IČO, datum narození, kontaktní údaje, bydliště nebo sídlo, informace
o využívání právních služeb, informace ze záznamů z jednání a konzultací, zůstatky na účtech, transakční údaje a
údaje, které advokátní kancelář Mgr. Martina Ludvíka, advokáta zpracovává pro splnění svých právních
(smluvních a zákonných) povinností ve vztahu k poskytování právních služeb klientům.
Komu?

Správci osobních údajů, jímž je Mgr. Martin Ludvík, advokát č. osv. 11438, IČ: 71462236, se
sídlem pobočky Žerotínova 226, 757 01 Valašské Meziříčí.

Na jak dlouho? Na dobu trvání smluvního vztahu klienta s advokátní kanceláří Mgr. Martina Ludvíka, advokáta,
a po dobu 1 roku po jeho ukončení, minimálně však na dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu.
Za jakým účelem souhlas dávám? Zasílání informací a novinek o insolvenčním řízení, nabídek poskytovaných
právních služeb prostřednictvím pošty, elektronické komunikace a telefonu ze strany advokátní
kanceláře Mgr. Martina Ludvíka, advokáta a jeho zaměstnanců. Zpracování zahrnuje
marketingové zpracování, analýzy a profilování informací s cílem přizpůsobení případné
nabídky potřebám a zájmům klienta.
Vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení či novinek prostřednictvím e-mailu provedené kliknutím
na odhlašovací odkaz na internetových stránkách provozovaných advokátní kanceláří Mgr. Martina Ludvíka,
advokáta nemá vliv na písemně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů k ostatním účelům výše
uvedeným. Nadále pouze nebudou zasílány e-maily s obchodními sděleními a novinkami, zpracování k ostatním
účelům zůstává zachováno do odvolání tohoto písemného souhlasu.
Souhlas ke zpracování osobních údajů je dobrovolný a není podmínkou pro uzavření smluvního vztahu s
advokátní kanceláří Mgr. Martina Ludvíka, advokáta, kdy však advokát s ohledem na povahu a rozsah právních
služeb poskytovaných klientům je povinen osobní údaje klientů zpracovávat a shromažďovat z důvodu plnění
svých povinností vůči klientům.
Klient může svůj souhlas kdykoliv písemně vůči advokátní kanceláři Mgr. Martina Ludvíka, advokáta odvolat, aniž
je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Prohlašuji, že jsem se řádně a včas seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů ve vztahu
k advokátní kanceláří poskytovaným právním službám.
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