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Oznámení o ochraně osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů EU o 
klientech a dalších obchodních kontaktech podle GDPR 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů, které je účinné od 28. října 2020,  
mění předchozí verzi platnou od 20. prosince 2019. 

Změny provedené tímto oznámením o ochraně osobních údajů naleznete zde. 

 
Před užíváním této stránky si, prosím, pečlivě přečtěte následující oznámení. 

DATUM ÚČINNOSTI: 28. října 2020 

Úvod 

Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje způsoby, kterými Squire Patton Boggs 

prostřednictvím svých poboček a právnických osob v Evropské unii, uvedených v Příloze 1 

(„naše kanceláře v EU“), zpracovává a chrání osobní údaje našich klientů a osob 

souvisejících s našimi klienty nebo stojících proti nim a jiných obchodních kontaktů. 

Squire Patton Boggs je globální právnická firma působící ve švýcarské vereinové struktuře, 

která zahrnuje společnosti Squire Patton Boggs (UK) LLP, Squire Patton Boggs (US) LLP a 

další ustanovené právnické osoby. Úplný popis naší organizace se seznamem všech našich 

poboček po celém světě je uveden na stránce Právní upozornění. 

Poskytujeme právní služby především korporátním klientům. Druhy osobních údajů, které 

zpracováváme, jak je popsáno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, potřebujeme 

pro účely poskytování účinného právního zastoupení našim klientům, ať už na místní, 

regionální či celosvětové úrovni, a vykonávání různých činností s tím souvisejících. 

Jako mezinárodní právnická firma bereme velmi vážně naše zákonné, profesní a etické 

povinnosti a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů. Máme zavedený robustní 

program řízení bezpečnosti informací, který chrání osobní údaje a další informace, které 

zpracováváme, a dosáhli jsme certifikace ISO27001, pro technické a organizační kontroly 

širokého spektra systémů a procesů. Tato opatření jsou monitorována, přezkoumávána a 

pravidelně zlepšována tak, aby byly splněny naše profesní povinnosti a potřeby našich 

klientů.

https://www.squirepattonboggs.com/-/media/files/general-content/privacy/euwebsiteprivacynotice-czech-redline.pdf
https://www.squirepattonboggs.com/en/footer/legal-notices
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V souladu s požadavky na transparentnost podle článků 13 a 14 Obecného nařízení EU o 

ochraně osobních údajů („GDPR“) obsahuje toto oznámení o ochraně soukromí následující 

informace: 

1. Identifikace správců údajů 

2. Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“) 

3. Zdroje a kategorie osobních údajů, které zpracováváme, proč to děláme, a právní 

základy pro zpracování 

4. Ostatní kanceláře a subjekty Squire Patton Boggs, jakož i třetí strany, s nimiž mohou 

naše kanceláře v EU sdílet osobní údaje 

5. Okolnosti, za nichž převádíme osobní údaje do zemí mimo EU ke zpracování, a 

ochranná opatření, která jsme zavedli, abychom chránili takto převedené osobní 

údaje 

6. Naše zásady uchovávání záznamů obsahujících osobní údaje 

7. Práva fyzických osob ve vztahu k jejich osobním údajům 

8. Definice určitých pojmů použitých v tomto oznámení o ochraně osobních údajů 

1. Správci osobních údajů 

Naše kanceláře v EU jsou pobočkami nebo jsou jinak spojeny buď se Squire Patton Boggs 

(UK) LLP nebo Squire Patton Boggs (US) LLP. Jsou uvedeny v Příloze 1 tohoto oznámení o 

ochraně osobních údajů. 

Pokud jste klientem jedné nebo několika našich kanceláří v EU, či fyzickou osobou 

spřízněnou s jedním z našich klientů nebo vystupující proti němu, je příslušným správcem 

vašich osobních údajů právnická osoba Squire Patton Boggs, kterou si náš klient najal. 

Pokud máte jakýkoliv jiný smluvní vztah s našimi kancelářemi v EU, pak je správcem vašich 

údajů subjekt Squire Patton Boggs, se kterým máte tento smluvní vztah. 

U přeshraničních záležitostí a ve vztahu k osobním údajům sdíleným několika našimi 

kancelářemi v EU mohou být příslušné subjekty společnými správci, spolupracující podle 

potřeby mezi sebou, za účelem plnění našich povinností podle GDPR, včetně při řešení 

žádostí subjektů údajů ohledně výkonu jejich práv podle GDPR, jak je stanoveno v článku 7 

níže. 

Hlavním podnikem v rámci všech našich kanceláří v EU pro účely zajištění souladu 

s požadavky GDPR je společnost Squire Patton Boggs (UK) LLP, 7 Devonshire Square, 

Londýn EC2M 4YH, Anglie. 
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2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů 

Podstatou podnikání firmy Squire Patton Boggs je poskytování právních služeb korporátním 

klientům, nezahrnující rozsáhlé zpracování osobních údajů. Firma Squire Patton Boggs se 

přesto rozhodla jmenovat pověřence pro ochranu údajů, který zastupuje všechny naše 

kanceláře v EU, v rámci podpoření našeho celofiremního úsilí zajištění souladu s nařízením 

GDPR. 

Kontaktní údaje našeho pověřence pro ochranu osobních údajů jsou: 

E-mail:   DataProtectionOfficer@squirepb.com 

 

Poštovní adresa: 

 

Data Protection Officer 

Squire Patton Boggs 

7 Devonshire Square 

London EC2M 4YH  

England  

Veškerou obecnou komunikaci nebo dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních 

údajů nebo dodržování souladu s GDPR ze strany firmy směřujte na našeho pověřence pro 

ochranu osobních údajů. Co se týká výkonu práv subjektů údajů podle GDPR, je v článku 7 

níže uvedena zvláštní e-mailová adresa pro přímé podání žádosti subjekty údajů – fyzickými 

osobami. 

3. Zdroje a kategorie obchodních osobních údajů, které zpracováváme, proč to 

děláme a právní základy pro zpracování 

Naše kanceláře v EU zpracovávají různé kategorie osobních údajů pro níže vyjmenované 

účely a to na právním základě uvedeným u každé příslušné zpracovatelské činnosti. 

Poskytování právních služeb našim klientům 

Informace, které shromažďujeme a zpracováváme ve vztahu k našim klientům za účelem 

poskytování právních služeb, zahrnují především firemní údaje a obchodní informace. 

V některých případech může být nutné zpracovat osobní údaje specifické pro danou 

záležitost, abychom byli schopni našim klientům poskytnout řádné poradenství a 

zastupování. Není možné identifikovat všechny potenciální kategorie osobních údajů, které 

mailto:
mailto:DataProtectionOfficer@squirepb.com
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můžeme zpracovávat jako právníci zastupující naše klienty, protože jsou stejně různorodé 

jako právní záležitosti, kterými se musíme zabývat. Nejtypičtější kategorie jsou uvedeny níže 

spolu s příslušnými zdroji, účely a právními základy pro zpracování. 

Za účelem poskytování, účtování a řízení poskytování právních služeb a komunikace s 

našimi korporátními klienty je v této souvislosti oprávněným zájmem jak naší advokátní 

kanceláře, tak i našich klientů, zpracovávat osobní údaje týkající se právních služeb, které 

jim poskytujeme. Pokud si nás najmou klienti z řad fyzických osob, zpracováváme jejich 

osobní údaje podle potřeby, abychom jim mohli poskytovat právní služby v souladu s 

podmínkami naší spolupráce a dodržovat příslušné předpisy vydané místní advokátní 

komorou. 

Kategorie osobních údajů, které za tímto účelem zpracováváme, a které nám klienti obvykle 

poskytují, zahrnují následující: 

 Obchodní kontaktní údaje klientů (jméno obchodního kontaktu-fyzické osoby, pracovní 

pozice, působení v rámci společnosti, fyzická a e-mailová adresa, telefonní čísla atd.) - pro 

účely komunikace v souvislosti s naším poskytováním jim právních služeb; 

 Údaje o bankovním účtu a související osobní údaje potřebné pro nás k provádění a přijímání 

plateb - za účelem obdržení nebo vyplacení peněz na dokončení transakce nebo jiných 

finančních prostředků v souvislosti s transakcemi, jako je proplácení nákladů, úhrady 

soudních poplatků, fakturace našim klientům a přijímání plateb; 

 Informace o vedení účtu (které mohou zahrnovat finanční údaje nebo údaje o pohybech na 

účtu týkající se fyzických osob) - abychom mohli vyhodnotit poskytování našich služeb 

klientům, pro naše vlastní interní administrativní účely nebo na žádost našich klientů. 

Podle potřeby můžeme našim klientům, za účelem a v rámci poskytování právních služeb, 

zpracovávat údaje třetích stran. Tyto informace mohou zahrnovat osobní údaje o 

jednotlivých zaměstnancích klienta, zákaznících nebo dodavatelích nebo o osobách 

zaměstnaných protistranou nebo s ní jinak souvisejících. Tyto informace můžeme získat od 

našich klientů z veřejných zdrojů nebo od třetích stran, v závislosti na příslušných 

okolnostech. Jedná se např. o tyto informace: 

 V korporátních věcech nebo u soudních sporů budeme možná muset zpracovat osobní 

údaje transakčních protistran nebo odpůrců v řízeních týkajících se našich klientů, informace 

nám zaslané těmito stranami, e-maily zaslané zaměstnancům našich klientů nebo protistran 

nebo jimi obdržené, a biografické údaje týkající se svědků a potenciálních svědků a právních 

a dalších poradců těchto třetích stran; 
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 Pokud je nezbytné, aby naši právníci zkontrolovali velké množství dokumentů v souvislosti 

se sporem nebo vyšetřováním, můžeme použít automatizované systémy, které nám 

pomáhají identifikovat požadované dokumenty, které mohou obsahovat osobní údaje. 

V některých případech mohou osobní údaje klienta nebo údaje třetích stran, které 

zpracováváme ve vztahu k určité záležitosti, zahrnovat zpracování zvláštních kategorií 

osobních údajů, pokud je to relevantní pro předmětné právní záležitosti (např. v souvislosti s 

imigračním řízením, ochranou osobních údajů, důchody, ochranou zdraví a bezpečnosti 

nebo pracovněprávními záležitostmi). Právní základ, na kterém tyto údaje zpracováváme, 

bude záviset na okolnostech každého případu a zpracování může být provedeno na základě 

toho, že: 

 je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 

 se zakládá na výslovném souhlasu osoby, které se týká, 

 se zakládá na osobních údajích, které byly subjektem údajů zjevně poskytnuty veřejně. 

Můžeme také zpracovávat informace o osobách spojených s našimi klienty nebo o jejich 

protistranách, v souvislosti s možnými trestnými činy nebo odsouzeními, jak dovoluje právo 

EU nebo národní právo. 

Pokud získáme osobní údaje od klienta ve vztahu k propojeným osobám, protistranám nebo 

údaje jiné třetí strany, které podléhají požadavkům GDPR, děláme to na základě toho, že 

náš klient splnil své vlastní povinnosti jako správce údajů v rámci jeho vlastního práva na 

shromažďování, zpracování a předání těchto osobních údajů nám. 

V mnoha případech by nebylo možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí z naší strany, 

poskytovat oznámení o zpracování přímo těmto třetím stranám. Ve většině případů budeme 

v každém případě podléhat zákonné povinnosti zachování profesního tajemství ve vztahu ke 

klientským údajům, které nám jsou svěřeny, a proto nejsme oprávněni informovat příslušné 

subjekty údajů o našem zpracování těchto údajů. 

Splnění povinností identifikace a kontroly klienta („KYC“) 

Za účelem dodržování platných právních předpisů EU nebo legislativy členských států 

týkající se KYC, včetně zákonů o praní špinavých peněz („AML“), boji proti terorismu, 

úplatkářství, boji proti korupci, porušování pravidel mezinárodního obchodu a jiných 

trestných činech, zpracováváme během počáteční fáze našeho vztahu s klientem: 

 osobní údaje týkající se jednotlivých klientů podle potřeby pro provedení požadované due 

diligence, 
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 osobní údaje vedoucích pracovníků, akcionářů, správců, skutečných vlastníků, oprávněných 

signatářů a dalších osob spojených s našimi korporátními klienty podle potřeby k provedení 

požadované due diligence. 

Pro tyto účely může být nutné získat různé druhy informací od samotných příslušných 

fyzických osob nebo od potenciálního klienta, se kterým jsou spojeni. Požadované informace 

mohou zahrnovat identifikační dokumentaci, jako jsou pasy a národní průkazy totožnosti, 

adresa bydliště a další kontaktní údaje, stav a historie zaměstnání, úvěrová historie a další 

informace nezbytné k dokončení vyžadovaného ověření okolností. V případě potřeby a v 

souladu s právními předpisy EU nebo vnitrostátními právními předpisy bude možná nutné 

shromáždit informace týkající se údajných trestných činů nebo odsouzení fyzických osob 

souvisejících s potenciálním klientem. Osobní údaje se používají k určení, zda nám není 

podle platných zákonů zakázáno spolupracovat s klientem, nebo k identifikaci a 

vyhodnocení rizik spojených s ekonomickými okolnostmi, spolehlivostí nebo chováním dané 

fyzické osoby. V závislosti na výsledku se můžeme rozhodnout, nebo budeme povinni, 

odmítnout navázání vztahu s klientem. 

Při vyžadovaném ověření okolností můžeme spoléhat taktéž na zdroje třetích stran, jako 

jsou agentury pro ověřování schopnosti splácení, úřady pro ověřování totožnosti, veřejně 

přístupné zdroje, jako např. veřejné rejstříky a veřejně přístupné internetové stránky, a 

služby předplatného, které zajišťují screening na základě seznamů politicky exponovaných 

osob a zakázaných anebo sankcionovaných osob identifikovaných vládami států EU. 

Na firmu Squire Patton Boggs se vztahují obdobné druhy povinností v rámci KYC v 

jurisdikcích mimo EU, např. pro účely kontrol oproti sankčním seznamům amerického úřadu 

pro kontrolu zahraničních aktiv. V takových případech je oprávněným zájmem naší 

advokátní kanceláře zpracovávat osobní údaje o jednotlivých klientech nebo osobách 

spojených s našimi korporátními klienty, které jsou nezbytné k provedení těchto ověření. 

Ověřování schopnosti splácet 

Pro účely hodnocení schopnosti splácení potenciálních klientů je v našem oprávněném 

zájmu zpracovávat finanční údaje o našich klientech, včetně osobních údajů o přidružených 

osobách (akcionáři, nevýkonní ředitelé, výkonní pracovníci apod.), s cílem posouzení 

podstaty spolupráce s nimi. 

Druhy osobních údajů, které za tímto účelem zpracováváme, mohou zahrnovat údaje o 

bankovním účtu, osobní finanční informace, včetně vlastnictví aktiv a úvěrové historie. Tyto 
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údaje lze získat přímo od dotčených osob, jakož i z veřejných zdrojů a předplatitelských 

služeb třetích stran nebo agentur pro ověřování schopnosti splácet. 

Provádění kontrol střetu zájmů 

Ve většině případů máme zákonnou povinnost zpracovat omezené množství osobních údajů 

za účelem provedení „kontroly střetu zájmů“ před přijetím klienta. Toto ověření střetu zájmů 

může být vyžadováno různými zákony, předpisy a etickými doporučeními „osvědčených 

postupů“, které se na firmu Squire Patton Boggs jako na právnickou firmu vztahují. Tato 

ověření mohou někdy zahrnovat zpracování osobních údajů o osobách propojených 

s našimi klienty, nebo vystupujícími proti nim, jako např. záznamy o soudních sporech, 

kterých se účastní, členství v představenstvech nebo držení majetkových účastí. Tyto 

informace můžeme získat od dotčených osob, z veřejných zdrojů nebo z předplatných 

služeb, jako jsou např. právní adresáře. V případech, kdy neplatí zákonná povinnost, máme 

s našimi klienty společný oprávněný zájem na zajištění toho, aby naše služby byly 

poskytovány bez střetu zájmů, a spoléháme na naše klienty, že zajistí, aby dotčené osoby 

obdržely řádné upozornění. 

V každém případě se může stát, že nebudeme schopni pokračovat v poskytování právních 

služeb, pokud nám nebudou poskytnuty osobní údaje umožňující nám provést zákonem 

vyžadované kontroly. 

Spolupráce s našimi prodejci 

Pro účely jednání s dodavateli je v našem oprávněném zájmu a zájmech našich prodejců, 

abychom zpracovali obchodní kontaktní údaje jednotlivých zástupců účtů prodejců za 

účelem komunikace a dalšího obchodního jednání s nimi. Informace, které za tímto účelem 

obvykle zpracováváme, jsou poskytovány prodejcem a zahrnují jméno, pozici, přidružení ke 

společnosti, fyzickou a e-mailovou adresu a telefonní čísla daného obchodního kontaktu. 

Používáme telekonferenční službu poskytovanou třetí stranou za účelem usnadnění 

komunikace s našimi prodejci. V některých případech může být pro nás z obchodních nebo 

důkazních důvodů nezbytné telefonní hovor nahrávat. Pokud k tomu přistoupíme, 

upozorníme účastníky, že hovor je nahráván. Právním základem pro nahrávání hovoru může 

být souhlas účastníků nebo potřeba uchování dokladu o obchodní komunikaci. 

Nabízení na trhu našich služeb klientům a obchodním kontaktům 

Informace obsažené v tomto pododdílu doplňují naše globálního oznámení o ochraně 

osobních údajů zveřejněné na webových stránkách, které najdete zde: 

https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/global-privacy-policy
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https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/global-privacy-policy. V případě 

jakýchkoli nesrovnalostí mezi ustanoveními našeho globálního oznámení o ochraně 

osobních údajů na webových stránkách a ustanoveními tohoto oznámení o ochraně 

osobních údajů mají ustanovení tohoto oznámení přednost před ustanoveními oznámení 

zveřejněného na webových stránkách a činnostmi týkajícími se zpracování v souvislosti s 

marketingem, vykonávanými našimi kancelářemi v EU. 

Je v našem oprávněném zájmu jako advokátní kanceláře shromažďovat a zpracovávat 

obchodní kontaktní údaje potřebné k tomu, abychom klientům a kontaktům, které o to 

požádají, mohli zasílat naše zpravodaje obsahující zprávy o právním vývoji týkající se 

různých oblastí práva, upozornění pro klienty, blogy, pozvánky na semináře, online webináře 

a podobné akce, které nabízíme, a další marketingové materiály. Dále shromažďujeme 

obchodní kontaktní údaje za účelem zaznamenávání informací o našem rozvoji podnikání a 

o marketingových aktivitách, jako jsou schůzky a jiné interakce s klienty a potenciálními 

klienty. Také organizujeme a usnadňujeme komunikaci mezi bývalými pracovníky a 

spolupracovníky firmy. Osobní údaje, které shromažďujeme pro tyto účely, zahrnují 

následující informace: 

 Obchodní kontaktní údaje našich jednotlivých klientů a zaměstnanců našich firemních klientů 

(např. jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, název společnosti, adresa 

společnosti, funkce nebo pozice), 

 Obchodní kontaktní údaje potenciálních klientů, konzultantů a dalších stran, které by mohly 

mít zájem o využití našich služeb nebo partnerství s námi, 

 V případě relevantnosti informace poskytnuté těmito osobami o jejich preferencích ve vztahu 

k přijímání aktuálních informací od nás o vývoji v konkrétních oblastech práva a 

průmyslových odvětvích, akcích pořádaných firmou apod., 

 Datum a čas obchodních interakcí poznámky o schůzkách nebo akcích, 

 V případě pořádání webinářů prostřednictvím online konferenční služby údaje pro registraci 

vaší účasti (např. jméno, název společnosti, titul nebo funkce a e-mailová adresa). 

Obecně získáváme obchodní kontaktní údaje a preferenční informace, které používáme pro 

marketingovou komunikaci a aktivity v rámci rozvoje podnikání, přímo od našich stávajících 

nebo potenciálních klientů. Patří sem návštěvníci našich webových stránek, kteří se mohou 

online zaregistrovat a přihlásit se k odběru upozornění pro klienty, zpravodajů, pozvánek na 

akce a dalších informací od nás. Můžeme také získat vaše obchodní kontaktní údaje a 

informace o vašich preferencích s ohledem na druh obsahu zpravodajů a jiných materiálů 

nebo akcí, které nabízíme, když nám poskytnete svoji vizitku na konferencích, které 

pořádáme, nebo v rámci komunikace s našimi právníky a zaměstnanci na setkáních nebo 

akcích. Před zasláním našich marketingových materiálů elektronickými prostředky, pokud 

https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/global-privacy-policy
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tak vyžadují předpisy členského státu, získáme souhlas potenciálních klientů a dalších osob, 

s nimiž nemáme navázán klientský vztah. Zavedli jsme efektivní online nástroj pro uživatele, 

kteří mohou spravovat žádosti o odhlášení nebo o úpravu svých preferencí ve vztahu k 

předmětu a kategoriím informací, které dostávají. 

Abychom mohli efektivně spravovat preference našich klientů, návštěvníků webových 

stránek a dalších obchodních kontaktů a udržovat shromažďované údaje přesné, využíváme 

marketingové platformy a platformy pro správu událostí a další řešení poskytovaná třetími 

stranami. Chráníme veškeré osobní údaje, které předáváme těmto poskytovatelům služeb 

nebo které shromažďují naším jménem, způsobem popsaným v článcích 4 a 5 níže. Osobní 

údaje, které nám poskytnete při registraci na našich webových stránkách, mohou být sdíleny 

s personálem marketingového oddělení nebo s právníky společnosti Squire Patton Boggs 

z kanceláří nacházejících se mimo Evropskou unii. Předávání osobních údajů v rámci firmy 

Squire Patton Boggs je chráněno standardními smluvními doložkami EU, jak je uvedeno 

v článku 5 níže. 

Používáme soubory „cookies“ a podobné aplikace, které nám umožňují vyhodnocovat 

používání našich webových stránek a zlepšování zkušeností návštěvníků s nimi. Informace 

o způsobu, jakým používáme soubory cookies ke sledování a správě provozu našich 

webových stránek, naleznete v oznámení o souborech Oznámení o souborech cookies. 

Usnadňování komunikace s našimi klienty a jinými obchodními kontakty 

Používáme telekonferenční služby poskytované třetími stranami za účelem poskytování 

právního poradenství a služeb klientům, a k pořádání webinářů. V některých případech 

můžeme digitálně zaznamenat konferenční hovor pro evidenční účely nebo k připomenutí 

webináře při dalším využití v rámci školení. V takových případech účastníky uvědomíme, že 

hovor je nahráván. V závislosti na okolnostech bude právním základem pro zaznamenávání 

hovoru buď souhlas účastníků nebo potřeba uchování dokladu o obchodní komunikaci. 

4. Sdílení osobních údajů v rámci Squire Patton Boggs a se třetími stranami 

Účely, pro které sdílíme osobní údaje týkající se našich klientů a obchodních kontaktů mezi 

našimi kancelářemi v EU a ve světě a také s důvěryhodnými prodejci a obchodními partnery 

- třetími stranami, jsou uvedeny níže. 

Předání osobních údajů v rámci skupiny 

https://www.squirepattonboggs.com/en/footer/cookie-policy
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Právníci a zaměstnanci v našich kancelářích v EU spolupracují s kolegy v kancelářích 

Squire Pattona Boggs po celém světě na přeshraničních záležitostech, v rámci marketingu a 

aktivit týkajících se rozvoje podnikání a za účelem sdílení zkušeností, znalostí a zdrojů. 

Předávání osobních údajů mezi našimi kancelářemi v EU (viz Příloha 1), jakož i s právníky z 

jiných kanceláří firmy, může být nezbytné pro to, aby bylo možné poskytovat našim klientům 

právní služby účinně a efektivně anebo na základě požadavků našich klientů. Konkrétní věc 

může např. zahrnovat právní záležitosti nebo řízení ve více jurisdikcích a v těchto případech 

můžeme sdílet osobní údaje týkající se této věci mezi vybranými kolegy v rámci firmy Squire 

Patton Boggs sídlícími v našich kancelářích v rámci celé EU, ledaže nám náš klient dá ve 

vztahu ke konkrétní záležitosti jiný pokyn. Toto předávání údajů v rámci EU a mezinárodní 

předávání údajů v rámci firmy se řídí příslušnými interními ujednáními o správcích údajů a 

dohodami o zpracování osobních údajů. 

Mezi další firemní funkce, které zahrnují předávání osobních údajů týkajících se klientů a 

obchodních kontaktů vybraným členům vedení a zaměstnancům našich kanceláří v EU i 

mimo ni, patří finanční řízení, fakturace klientů a řízení a správa firmy. 

Marketingová data obsahující obchodní údaje kontaktů z EU a preference klientů z EU 

ohledně právního vývoje v konkrétních oblastech práva, upozornění pro klienty, informační 

zpravodaje a událostí jsou přístupná vybraným členům marketingového týmu Squire Patton 

Boggs nacházejícího se mimo EU a mohou být sdílena s právníky působícími v kancelářích 

mimo EU. 

Kontaktní informace týkající se klientů a obchodních partnerů shromážděné v rámci 

networkingových aktivit a rozvoje podnikání mohou být sdíleny mezi právníky a pracovníky 

našich kanceláří v EU a při spolupráci s kolegy z kanceláří Squire Patton Boggs po světě. 

Na základě předchozího souhlasu klienta se naše praxe v oblasti řešení sporů někdy 

spoléhá na software pro elektronické vyhledávání, který provozuje tým odborníků v rámci 

firmy sídlící ve Spojených státech a virtuální data roomy, které jsou hostovány na 

amerických serverech společnosti. 

Z bezpečnostních důvodů (zejména pro účely zálohování a obnovení služeb v případě 

poruchy) firma zrcadlí data klientů z EU, která mohou zahrnovat osobní údaje, na serverech 

Squire Patton Boggs nacházejících se ve Spojených státech, kde jsou hostovány určité 

celofiremní aplikace. 
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O smluvních ujednáních upravujících mezinárodní předávání osobních údajů kancelářím 

Squire Patton Boggs nacházejícím se mimo EU je pojednáno v článku 5 níže. 

Předání osobních údajů nepřidruženým třetím stranám 

Naše kanceláře v EU také sdílejí osobní údaje s důvěryhodnými poskytovateli služeb a 

obchodními partnery v souladu s našimi smluvními ujednáními s nimi, která zahrnují vhodná 

ochranná opatření k ochraně všech osobních údajů, které s nimi sdílíme. Mezi příjemce 

údajů patří např. poskytovatelé IT služeb, platformy pro řízení činností v oblasti marketingu a 

eventů, telekomunikační operátoři, bankovní instituce, správci data roomů, poskytovatelé 

služeb v oblasti přezkumu dokumentů, agentury provádějící ověřování schopnosti splácení 

úvěrů, firmy provádějící prověřování osob, právní registry, konzultanti nebo znalci z řad 

třetích stran, místní právní zástupci, advokáti, advokáti protistran, auditoři a pojišťovny 

poskytující pojištění profesní odpovědnosti, spolu s jejich jmenovanými právními a dalšími 

poradci. Na žádost našich klientů tyto subjekty mohou zahrnovat také poskytovatele služeb 

v oblasti elektronické fakturace a řízení případů/záležitostí. 

Můžeme také sdílet osobní údaje shromážděné pro účely záloh klientů poskytnutých 

externím příjemcům v situacích, kdy k tomu máme zákonnou povinnost, zahrnující zejména 

soudy, (rozhodčí) senáty, regulační úřady, daňové úřady a orgány pro vymáhání práva. 

Může být nutné, aby naše kanceláře v EU čas od času sdílely údaje o klientech s 

potenciálními partnery pro fúze, sídlící v zemích mimo EU, a to v případech, kdy jednání 

dosáhla přiměřeně pokročilého stadia. Jakékoli osobní údaje, které mohou být předány 

potenciálnímu fúznímu partnerovi, budou omezeny na údaje, které jsou nezbytné pro postup 

v rámci transakce, a budou chráněny ochrannými smluvními opatřeními, včetně 

standardních smluvních doložek EU, pokud to bude vyžadováno. 

Smluvní ujednání upravující jiné mezinárodní předávání osobních údajů dodavatelům a 

partnerům - třetím stranám mimo EU jsou popsána v článku 5 níže. 

Nikdy nebudeme prodávat osobní údaje shromážděné pro účely záloh klientů nebo jinak 

získané od třetích stran, ani vědomě nepovolíme, aby byly použity pro marketingové účely 

jakoukoli osobou mimo Squire Patton Boggs. 

5. Mezinárodní předání osobních údajů 

Předáváme osobní údaje v rámci skupiny i navenek do třetích zemí mimo EU, které nejsou 

považovány za poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Můžete požádat o 

kopii standardních smluvních doložek EU nebo jiné příslušné dokumentace o mezinárodním 
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předávání údajů, kontaktováním pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím 

kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše. 

Předání osobních údajů v rámci skupiny 

V rámci naší firmy jsme uzavřeli příslušné dohody s využitím standardních smluvních 

doložek schválených Evropskou komisí pro správce nebo zpracovatele osobních údajů, 

abychom chránili předávání osobních údajů v rámci skupiny, tj. od našich kanceláří v EU do 

kanceláří Squire Patton Boggs ve Spojených státech, Austrálii, v oblasti Asie a Tichomoří, 

na Blízkém východě a do dalších míst mimo EU. 

Předání osobních údajů nepřidruženým třetím stranám 

Soudy, (rozhodčí) senáty, vládní úřady a související strany nebo protistrany, se kterými 

sdílíme osobní údaje, prodejci - třetí strany uvedené v článku 4 a obchodní partneři se v 

některých případech nacházejí mimo EU. V případech, kdy se příjemci nenacházejí v 

zemích, které Evropská komise považuje za země neposkytující dostatečnou ochranu, 

uzavřeme s nimi dohody o předávání osobních údajů na základě příslušných standardních 

smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo na základě jiných dostupných 

mechanismů předávání údajů (závazná firemní pravidla, schválené certifikace nebo 

smluvená pravidla) k ochraně takto předávaných osobních údajů. Ve výjimečných případech 

se můžeme při mezinárodním předávání údajů spoléhat na zákonem povolené odchylky od 

platné legislativy. 

6. Zásady uchovávání záznamů 

Naše kanceláře v EU (a další kanceláře Squire Patton Boggs, které jsou příjemci osobních 

údajů od nich získaných) uchovávají osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro 

účely, pro které byly údaje shromážděny, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění 

našich zákonných povinností (např. ve vztahu k požadavkům AML) nebo za účelem 

stanovení, uplatnění nebo obrany potenciálních právních nároků nebo sledování našich 

oprávněných zájmů. 

7. Práva fyzických osob ve vztahu k jejich osobním údajům 

GDPR a další příslušné právní předpisy EU a členských států o ochraně osobních údajů 

poskytují subjektům údajů ve vztahu k jejich osobním údajům určitá práva. Mezi ně patří 

práva: 
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 vyžádat si podrobnosti o osobních údajích, které zpracováváme, a získat kopii údajů, které o 

nich uchováváme (pokud tím nebude porušena zákonná povinnost zachování služebního 

tajemství, která se na nás vztahuje v souvislosti se svěřenými údaji klientů a která by nám 

proto bránila v informování příslušného subjektu údajů), 

 na opravu nebo aktualizaci svých osobních údajů podle výše uvedeného, 

 předat osobní údaje, které nám subjekt údajů poskytl, ve strojově čitelném formátu jinému 

dodavateli, 

 na vymazání osobních údajů, které o nich vedeme, v některých případech, 

 omezit v některých případech zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti jejich 

zpracování, 

 vznést námitku proti zpracování:  

 na základě důvodů týkajících se konkrétní situace fyzické osoby, kdy je zpracování založeno 

na oprávněném zájmu firmy Squire Patton Boggs nebo našich klientů, 

 pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. 

Pokud je základem pro zpracování jejich osobních údajů souhlas, může fyzická osoba 

kdykoli poskytnutí souhlasu se zpracováním odmítnout nebo jej vzít zpět. 

Tato práva nejsou absolutní a podléhají různým podmínkám v souladu s platnými právními 

předpisy o ochraně osobních údajů a soukromí a se zákony a předpisy, které se na nás 

vztahují při poskytování právních služeb. 

V některých případech nám může výkon těchto práv (např. výmaz, námitka, omezení nebo 

zadržení či zpětvzetí souhlasu se zpracováním) znemožnit dosažení cílů uvedených 

v článku 3 tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, tedy poskytování účinných právních 

služeb. 

Na zpracování žádostí o provedení úkonu firmou Squire Patton Boggs v souvislosti s 

výkonem práv subjektu údajů podle GDPR dohlíží interní tým složený z manažera DSAR, 

Kanceláře generálního právního zástupce, pověřence pro ochranu osobních údajů a dalších 

odborníků potřebných k reakci na konkrétní žádost. 

Fyzická osoba, která si přeje uplatnit svá práva podle GDPR, by měla příslušnou žádost 

zaslat: 

Poštou na adresu: 

DSAR Manager 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 
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Room 4.65 

6 Wellington Place 

Leeds LS1 4AP 

England  

E-mailem: DataSubjectRequests@squirepb.com 

Další informace a formulář, který může subjekt údajů použít podle svého uvážení k výkonu 

těchto práv, lze stáhnout zde. 

Subjekty údajů mají také právo podat stížnost týkající se našeho zpracování jejich osobních 

údajů příslušnému orgánu dozoru.  

8. Definice 

„Klient“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která je nebo byla klientem Squire Patton 

Boggs podle stávající nebo dřívější smlouvy o spolupráci, nebo která navazuje nebo 

navázala kontakt nebo jednání s firmou Squire Patton Boggs za účelem zahájení spolupráce 

(bez ohledu na to, zda tato spolupráce následně byla nebo je zahájena). 

„Správce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která, ať už sama nebo společně, 

určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (a kde je to relevantní, má tento pojem 

zvláštní význam, který je mu přiřazen pro účely GDPR). 

„DSAR“ znamená žádost(i) subjektu údajů o provedení úkonu, týkající se práv subjektu 

údajů podle GDPR. 

„EU“ znamená Evropskou unii nebo případně v daném kontextu Evropský hospodářský 

prostor. 

„GDPR“ znamená Obecné nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 a příslušné národní 

prováděcí právní předpisy. 

„Fyzická osoba“ znamená lidskou osobu. 

„Právní upozornění“ znamená stránku Právní upozornění na webových stránkách firmy 

Squire Patton Boggs, na které je zveřejněno toto oznámení o ochraně osobních údajů. 

„Osobní údaje“ znamenají jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné 

fyzické osoby („subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, jejíž totožnost lze 

mailto:DataSubjectRequests@squirepb.com
https://www.squirepattonboggs.com/en/general-content/dsar
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určit pomocí jednoho nebo více identifikátorů (např. její jméno) specifických pro danou 

osobu. 

„Zpracování“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s 

osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných 

postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, 

přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření 

nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

„Zpracovatel“ znamená fyzickou nebo právnickou osoba, která zpracovává osobní údaje 

jménem správce. 

„Příjemce“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, které jsou osobní údaje předány nebo 

sděleny. 

„Spolupráce“ znamená smlouvu uzavřenou podle zákonů a předpisů příslušné jurisdikce na 

poskytování právních služeb klientovi společností Squire Patton Boggs.  

„Třetí strana“ pokud se používá k popisu subjektu údajů, znamená osobu, která není 

klientem. 

„Údaje třetí strany“ znamenají osobní údaje třetí strany. 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 1 

Pobočky/kanceláře Squire Patton Boggs a právní subjekty v EU 

 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

7 Devonshire Square 

Londýn EC2M 4YH 

Anglie 

+44 20 7655 1000 

Pobočky/kanceláře Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Rutland House 

148 Edmund Street  
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Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Avenue Lloyd George, 7 

1000 Brusel 

Belgie 

+322 627 11 11  

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

6 Wellington Place 

Leeds LS1 4AP 

Anglie 

+44 113 284 7000 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Plaza Marques de Salamanca 3-4, 7th Floor 

28006 Madrid 

Španělsko 

+34 91 426 4840 

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

No. 1 Spinningfields 

1 Hardman Square 

Manchester M3 3EB 

Anglie  

+44 161 830 5000  

Squire Patton Boggs (UK) LLP 

Via San Raffaele 1 

20121 

Milán 

Itálie 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

7 Devonshire Square 

Londýn EC2M 4YH 
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Anglie 

+44 20 7655 1000 

Pobočky/kanceláře Squire Patton Boggs (US) LLP  

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Attorneys-at-Law 

Unter den Linden 14 

10117 Berlín 

Německo 

+49 30 7261 68 000 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Attorneys-at-Law 

Herrenberger Straße 12 

71032 Böblingen 

Německo 

+49 7031 439 9600 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Avenue Lloyd George, 7 

1000 Brusel 

Belgie 

+322 627 11 11  

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Rechtsanwälte, Steuerberater und Attorneys-at-Law 

Eurotheum, Neue Mainzer Straße 66-68 

60311 Frankfurt nad Mohanem 

Německo 

+49 69 1739 2400 

 

 

Ostatní právní subjekty 

Squire Patton Boggs Park Lane Limited 

Rutland House 



 
 

- 18 - 
 

Oznámení o ochraně osobních údajů týkající se zpracování osobních údajů EU o klientech a dalších obchodních kontaktech podle GDPR 
DATUM ÚČINNOSTI: 28. října 2020 

 
014-5118-0719/1/EUROPE

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 

Trinity Park Trustees Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 

Devonshire Trustees Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 

Farringdon Management Company 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 

Squire Patton Boggs Secretarial Services Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 

The Trustee Corporation Limited 

Rutland House 

148 Edmund Street 

Birmingham B3 2JR 

Anglie 

+44 121 222 3000 
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Wilkinson European Community Jurist Office 

Squire Patton Boggs (US) LLP 

Roosevelt Irodaház 

Széchenyi István tér 7-8. 

Budapešť 1051 

Maďarsko 

+36 1 428 7111 

Advokátska kancelária 

Squire Patton Boggs s.r.o. 

Zochova 5 

811 03 Bratislava 

Slovenská republika 

+421 2 5930 3411 

Hammond Suddards Trustees Limited 

6 Wellington Place 

Leeds LS1 4AP 

Anglie 

+44 113 284 7000 

Devonshire Promotions Limited 

7 Devonshire Square 

Londýn EC2M 4YH 

Anglie 

+44 20 7655 1000 

SHE Consultants Limited 

7 Devonshire Square 

Londýn EC2M 4YH 

Anglie 

+44 20 7655 1000 

Squire Patton Boggs Directors Limited 

7 Devonshire Square 

Londýn EC2M 4YH 

Anglie 

+44 20 7655 1000 
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Squire Patton Boggs Secretaries Limited 

7 Devonshire Square 

Londýn EC2M 4YH 

Anglie 

+44 20 7655 1000 

Squire Patton Boggs s.r.o., 

advokátní kancelář 

Václavské náměstí 813/57 

110 00 Praha 1 

Česká republika 

+420 221 662 111 

Haussmann Associés SELARL provozující svoji činnost pod firmou Squire Patton Boggs 

7, rue du Général Foy 

75008 Paříž 

Francie 

+33 1 5383 7400 

Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k. 

Rondo ONZ 1 

00-124 Varšava 

Polsko 

+48 22 395 5500 
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