
Zpracování osobních údajů 
Zpracování osobních údajů v Bezplatné právní poradně v Liberci a Jablonci nad Nisou 
(dále jen BPPLJ) 

V souvislosti s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů, zkráceně GDPR, si Vás dovolujeme informovat o zpracování 
Vašich osobních údajů: 

Správcem osobních údajů jsou Zelení - Strana Zelených, provozovatel BPPLJ. Pokud máte 
jakékoli dotazy, pište je na soukromi@zeleni.cz. 

Proč a za jakým účelem zpracováváme Vaše osobní údaje? 

Vaše údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy – tedy zajištění a dodání Vámi 
požadované služby odborného právního poradenství. Námi požadované osobní údaje jsou 
nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem. 

U klientů poradny (příjemců bezplatného poradenství) zpracováváme osobní údaje za 
účelem komunikace s klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky, 
poskytování poradenství a evidence poskytnutého poradenství. 

Zpracováváme pouze základní identifikační údaje, pokud vůbec byly poskytnuty ze strany 
klienta a kontaktní údaje spolu s textem dotazu a námi poskytnutou odpovědí, abychom 
mohli klientům zodpovídat jejich dotazy a případně reagovat na jejich doplnění v budoucnu. 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let. 

Jakým způsobem probíhá sběr a zpracování dat ve formuláři? 

Na webu se žádná data nesbírají a neukládají. Výstup z formuláře je shromažďován na 
bezpečném úložišti, které je chráněno heslem. Přístup k němu mají pouze pracovníci 
Bezplatné právní poradny, kteří jsou vázání mlčenlivostí. 

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů správcem? 

Ze zákona máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz – 
popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich 
osobních údajů a na jejich přenositelnost. 

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení, či je 
porušováno právo, máte mimo jiné možnost podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je 
Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7- Holešovice. 

Kontaktní adresa pro zrušení souhlasu, podávání námitek a pod. je e-mail: 
info@poradimeliberecjablonec.cz. 
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