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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, advokátní a insolvenční kancelář 

Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová, sídlem Masarykovo nám. 37, Uničov, IČO: 72536772, zpracovává 

(zejména shromažďuje, zaznamenává, ukládá a používá) osobní údaje subjektů údajů při výkonu své 

činnosti stanovené právními předpisy, zejména zákonem č. 85/1996, o advokacii, ve znění pozdějších 

předpisů a zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vzhledem k tomu, že Mgr. Ing. Pavla Buxbaumová vykonává činnost advokáta i insolvenčního správce 

vztahují se tyto uveřejněné informace o zpracování osobních údajů na obě zpracovávané agendy, 

přičemž účel použití osobních údajů je vymezen samostatně pro advokátní kancelář a samostatně pro 

insolvenční kancelář. 

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro výkon činnosti advokáta a insolvenčního správce a 

pro řádné zajištění průběhu insolvenčního řízení. K tomuto zpracování není potřeba Vašeho souhlasu, 

proto není tento ani vyžadován. 

Jaké osobní údaje zpracováváme? 

a) Identifikační údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás jednoznačně 
identifikujeme; konkrétně u fyzické osoby: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa 
trvalého bydliště, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, pasu), podpis, IČO (u fyzické 
osoby podnikající); konkrétně u právnické osoby: identifikace statutárních orgánů a kontaktních 
osob; 

b) Kontaktní údaje – jedná se o všechny osobní údaje prostřednictvím kterých Vás můžeme 
kontaktovat; konkrétně: doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další podobné 
informace; 

c) Platební údaje – jedná se o všechny osobní údaje vztahují se k realizaci plateb, konkrétně: číslo 
bankovního účtu, identifikace banky, DIČ, související transakční údaje; 

d) Údaje, které nám sdělíte v souvislosti s převzetím Vašeho právního zastoupení v konkrétní 
věci; 

e) Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů – jedná se o údaje, které nám poskytne protistrana, 
další osoby při vedení Vaší právní věci, případně o údaje z veřejných rejstříků. 

 
K čemu budeme Vaše údaje používat? 
Advokátní kancelář 
Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vašim právním zastupováním či 
v souvislosti s poskytnutím jiné právní služby, zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, 
ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci řízení. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích 
zemí. 
Insolvenční kancelář 
V rámci insolvenční agendy budou Vaše údaje používány v rámci předmětného insolvenčního řízení, 
zejména k řádnému plnění všech povinností stanovených insolvenčním zákonem či soudem, ke 
komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci daného řízení a v rámci vedení insolvenčního spisu. Vaše 
osobní údaje budou předávány rovněž insolvenčnímu soudu. 
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Doba uchování Vašich údajů 
Vaše osobní údaje zpracováváme (uchováváme) pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu 
jejich zpracování (zejména po dobu trvání smluvního vztahu), a dále po dobu jejich povinného uchování 
dle právních předpisů (zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme 
archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let. 
V souvislosti s insolvenční agendou jsou osobní údaje zpracovávány po dobu insolvenčního řízení a po 
jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla 
nejméně 5 let. 
Nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování. 
 
Vaše práva 
V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:  

• Požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na 
neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům si můžeme účtovat náhradu 
odpovídající našim nákladů: 
V rámci práva na přístup k osobním údajům můžete získat následující informace: zda jsou Vaše 
osobní údaje Mgr. Ing. Pavlou Buxbaumovou zpracovávány, za jakým účelem a jaké osobní 
údaje jsou zpracovávány, zda jsou osobní údaje předávány jiným příjemcům, po jakou dobu 
jsou osobní údaje zpracovávány a informace o Vašich právech ve vztahu ke zpracovávaným 
osobním údajům. Současně máte možnost získání kopie Vašich zpracovávaných osobních 
údajů. 

• Požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci: 
V rámci práva na opravu zpracovávaných osobních údajů se máte právo domáhat opravy nebo 
doplnění Vašich nesprávně nebo neúplně zpracovávaných osobních údajů. 

• Vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu, 
Právo vznést námitku jste oprávněni v případech, kdy je zpracování Vašich osobních údajů námi 
prováděno na základě právního titulu „oprávněné zájmy správce“ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. 
Po podání námitek nejsme oprávněni Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme 
závažné oprávněné důvody pro jejich další zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy 
a svobodami, nebo neprokážeme nezbytnost jejich dalšího zpracování pro určení, výkon nebo 
obhajobu právních nároků. 

• na bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená, 

• na přenos, výmaz a omezení zpracování: 
Jste oprávněni požadovat po nás předání Vašich zpracovávaných osobních údajů ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a to za účelem jejich 
následného předání jinému správci. Případně máte právo žádat v technicky proveditelných 
případech jejich předání přímo jinému správci. Toto právo lze uplatnit pouze za podmínky, že je 
zpracování založeno na právním titulu plnění smlouvy nebo na Vašem souhlasu, a současně 
provádíme automatizované zpracování Vašich osobních údajů (prostřednictvím informačních 
systémů). 
O výmaz Vašich osobních údajů máte právo žádat v případě absence platného právního titulu 
Mgr. Ing. Pavly Buxbaumové pro jejich zpracování. Naopak nemáte právo požadovat výmaz 
zpracovávaných osobních údajů po dobu jejich zákonného zpracování (např. na základě 
právního titulu plnění uzavřené smlouvy nebo plnění právní povinnosti). Jste vždy oprávnění 
požadovat výmaz zpracovávaných osobních údajů, pakliže je našim právním titulem pro jejich 
zpracování Váš předchozí souhlas. 
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Jste oprávněni nás požádat o omezení rozsahu zpracování Vašich osobních údajů 
v následujících případech: (i) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů – 
zpracování může být omezeno do doby rozhodnutí, (ii) zpracování je protiprávní, ale Vy 
požadujete pouze omezení zpracování, nikoliv úplný výmaz, (iii) osobní údaje potřebujeme 
pouze pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků nebo (iv) jste vznesli námitku 
proti zpracování osobních údajů, a tato žádost nebyla dosud námi vyřízena. 
 

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být 
některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na povahu 
zpracování. 

Výše uvedená práva jste oprávněni uplatnit následujícími způsoby: 

• žádostí v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem) doručenou na adresu Mgr. 
Ing. Pavla Buxbaumová, advokátní a insolvenční kancelář, Masarykovo nám. 37, 783 91 Uničov; 
nebo 

• žádostí v písemné elektronické podobě (e-mail s uznávaným el. podpisem) doručenou na  
e-mailovou adresu buxbaumova@insolvence2011.cz; nebo 

• žádostí v písemné elektronické podobě (datová zpráva) doručenou do datové schránky ID: 
k58add2. 

 
Podle právních předpisů (čl. 12 GDPR) je správce údajů povinen při vypořádání žádosti jednoznačně 
ztotožnit žadatele. V případě podání žádosti v jiné formě než výše požadované, budete vyzváni 
k jednoznačnému ztotožnění prostřednictvím předložení dokladu totožnosti nebo opakovaného 
podání žádosti s použitím jednoho ze shora požadovaných způsobů. 
 
Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany 
osobních údajů stanovených právními předpisy (GDPR), máte právo proti takovému zpracování podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 
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