SOUHLAS KLIENTA S POSKYTNUTÍM REFERENCE
dle ust. § 21 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění - zproštění povinnosti mlčenlivosti
advokáta
Tímto podle ust. § 21 odst. 2) zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění (ZOA) výslovně písemně zprošťuji
povinnosti mlčenlivosti uložené ust. § 21 odst. 1) ZOA Mgr. Martina Ludvíka, advokáta č. osv. 11438, IČ:
71462236, se sídlem pobočky Žerotínova 226, 757 01 Valašské Meziříčí a dávám mu písemný souhlas ke
zpracování a užití mých osobních údajů a dalších údajů podléhajících povinnosti mlčenlivosti advokáta ve
vztahu k mé osobě poskytnutým právním službám: jméno, příjmení, vizuální vyobrazení podoby (fotografie,
video záznam), názory a stanoviska, město bydliště nebo sídla (bez konkrétní adresy), obecné informace o využití,
rozsahu, obsahu a povaze advokátem poskytnutých právních služeb, tedy mých osobních údajů a údajů, které se
advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb mé osobě.
Komu?

Správci osobních údajů a advokátovi, jako osobě povinné mlčenlivostí, jíž 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? Zprošťuji advokáta povinnosti mlčenlivosti a dávám souhlas se zveřejněním mých
osobních údajů a údajů podléhajících povinnosti mlčenlivosti ze strany advokáta ve vztahu
k advokátem mé osobě poskytnutých právních služeb.
Zveřejnění osobních údajů na oficiálních internetových stránkách provozovaných Mgr. Martinem Ludvíkem,
advokátem, které se ke dni udělení tohoto souhlasu nacházejí na www.abivia.cz. Advokát je oprávněn na základě
tohoto souhlasu a zproštění mlčenlivosti informovat veřejnost prostřednictvím uvedených internetových stránek
o povaze a rozsahu mé osobě poskytnutých právních služeb, mém hodnocení kvality poskytování právních služeb
advokátem, včetně mého vyobrazení a mého jména, příjmení a bydliště (pouze město bydliště). Souhlasím se
zveřejněním informací a mých osobních údajů, které se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních
služeb mé osobě, a to v rozsahu uvedeném shora a v tomto rozsahu advokáta výslovně zprošťuji povinnosti
mlčenlivosti mu uložené ust. § 21 odst. 2) zákona o advokacii (ZOA).
Výše uvedené zproštění povinnosti mlčenlivosti advokáta vůči mé osobě a souhlas ke zpracování mých osobních
údajů a údajů podléhajících povinnosti advokátní mlčenlivosti v souvislosti s mé osobě poskytnutými právními
službami je dobrovolný a není podmínkou pro poskytnutí právních služeb ze strany advokáta.
Klient může svůj shora udělený souhlas a zproštění povinnosti mlčenlivosti kdykoliv písemně (e-mailem) vůči Mgr.
Martinu Ludvíkovi, advokátovi odvolat.
Prohlašuji, že jsem se řádně a včas seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou
zveřejněny na stránkách www.abivia.cz, kde jsem našel/našla další důležité informace k ochraně mých
osobních údajů a rovněž jsem byl poučen o rozsahu a povinnostech advokáta ve vztahu k advokátní
mlčenlivosti vůči klientovi stanovených v ust. § 21 odst. 1) ZOA.
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