
Informace o zpracování osobních údajů

Společnost  Jiří  Pokorný  –  daňoví  poradci  s.r.o.,  se  sídlem  Palachova  1391/9a,  Liberec,  IČ:
41326741 (dále jen „poradce“) zpracovává osobní údaje klienta, je-li fyzickou osobou,

 pro účely zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství na
základě plnění smlouvy, a to po dobu poskytování daňového poradenství klientovi,

 ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků poradce na základě oprávněného
zájmu poradce,  který spočívá v obraně vlastních práv,  a to po dobu poskytování  daňového
poradenství  klientovi  a  následně  nejdéle  po  dobu  20  let  od  jeho  ukončení  s ohledem  na
promlčecí dobu daňových trestných činů, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné
uplatnění škody klientem; běh této doby se staví, pokud klient u poradce či u jiného orgánu či
subjektu  uplatní  nárok  na  náhradu  škody  způsobené  poradcem  při  poskytování  daňového
poradenství, nebo má poradce důvodné podezření, že by klient takový nárok mohl uplatnit,

 pro účel plnění právních povinností poradce, a to na základě povinností zejména dle
zákona  č. 253/2008 Sb.,  o  některých  opatřeních  proti  legalizaci  výnosů z  trestné  činnosti  a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění  pozdějších  předpisů,  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení
poskytování daňového poradenství,

 pro účel nabízení dalších služeb poradce na základě oprávněného zájmu spočívajícího
v propagaci  vlastních  služeb,  a  to  po  dobu  poskytování  daňového  poradenství  klientovi  a
následně po dobu 2 let. Jestliže si klient nepřeje dostávat nabídky poradce elektronickou poštou
prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, je povinen vyjádřit svůj nesouhlas
při uzavření této smlouvy. Klient má následně možnost zpracování osobních údajů pro účely
marketingu odmítnout prostřednictvím odkazu v každé zaslané emailové zprávě.

Poradce  zpracovává  identifikační  a  kontaktní  údaje statutárních zástupců klienta,  je-li
právnickou osobou a rovněž identifikační údaje, údaje o ekonomických transakcích a další údaje
nezbytné pro určení daňové povinnosti klienta, jež se vztahují k třetím osobám, jejichž údaje
jsou  obsaženy  v podkladech  pro  poskytnutí  daňového  poradenství  poskytnutých  klientem
(např. rodinných příslušníků, či zaměstnanců klienta),

 pro účely zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství na
základě  oprávněného  zájmu  spočívajícího  v ochraně  zájmů  klienta,  a  to  po  dobu  trvání
smluvního vztahu,

 ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků poradce na základě oprávněného
zájmu poradce,  který spočívá v obraně vlastních práv,  a to po dobu poskytování  daňového
poradenství klientovi a následně nejdéle dobu 20 let od jeho ukončení s ohledem na trestně
právní promlčecí lhůty, prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody
klientem; běh této doby se staví, pokud klient u poradce či u jiného orgánu či subjektu uplatní
nárok na náhradu škody způsobené poradcem při poskytování daňového poradenství, nebo má
poradce důvodné podezření, že by klient takový nárok mohl uplatnit,

 pro účel plnění právních povinností poradce, a to na základě povinností zejména dle
zákona  č. 253/2008 Sb.,  o  některých  opatřeních  proti  legalizaci  výnosů z  trestné  činnosti  a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění  pozdějších  předpisů,  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve  znění
pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení
poskytování daňového poradenství,

 pro účel nabízení dalších služeb poradce na základě oprávněného zájmu spočívajícího
v propagaci  vlastních služeb, a to dobu 2 let.  Jestliže si  statutární  zástupce klienta nepřeje
dostávat nabídky poradce elektronickou poštou prostřednictvím kontaktních údajů uvedených
ve smlouvě, je povinen vyjádřit svůj nesouhlas při uzavření této smlouvy. Klient má následně
možnost zpracování osobních údajů pro účely marketingu odmítnout prostřednictvím odkazu
v každé zaslané emailové zprávě.

Osobní  údaje  zpracovávané  poradcem  mohou  být  podle  pokynů  klienta  předány  orgánům
finanční  a  celní  správy,  České  správě  sociálního  zabezpečení,  zdravotním  pojišťovnám,



Českému statistickému úřadu, daňovým poradcům zastupujícím poradce při plnění předmětu
smlouvy, advokátům, notářům, správcům informačních technologií a poskytovatelům úložiště
datových souborů, se kterými poradce spolupracuje, poskytovateli webhostingu a mailhostingu
a dalším subjektům určeným pokyny klienta.

Osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány poradcem, mají právo:

 vyžádat  si  přístup ke zpracovávaným osobním údajům,  zejména získat  informace o
jejich zpracování, případně kopii osobních údajů, jež se jich týkají;

 na  opravu  zpracovávaných  osobních  údajů,  jež  se  jich  týkají  a  jsou  nepřesné  či
neaktuální;

 na  námitku  proti  zpracování  osobních  údajů,  jež  se  jich  týkají,  jde-li  o  zpracování
založené na oprávněném zájmu či pro účely přímého marketingu;

 na výmaz osobních údajů, jež se jich týkají, zejména chybí-li právní základ pro jejich
zpracování;

 právo na omezení zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, zejména je-li žádána
jejich oprava či vznesena námitka proti jejich zpracování.

Tato práva lze uplatnit u poradce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě a
na webových stránkách poradce.

Osoby,  jejichž  osobní  údaje  jsou  zpracovávány  poradcem,  mají  dále  právo  podat  proti
zpracování osobních údajů poradcem stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Klient  má  právo  na  získání  svých  údajů,  které  poskytl  poradci  a  poradce  je  zpracovává
elektronicky pro zpracování  daňových tvrzení  a poskytnutí  ostatního daňového poradenství,
v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu.

Poskytne-li  klient  poradci  ke zpracování  daňových  tvrzení  komplexní  a  podrobné instrukce,
nebo pověří poradce vedením mzdového účetnictví či finančního účetnictví klienta, poradce je
v tomto případě v pozici zpracovatele a klient jej pověřuje v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR dle
rozsahu svých instrukcí a po dobu poskytování daňového poradenství zpracováním,

 identifikačních údajů, údajů o ekonomických transakcích a dalších údajů nezbytných pro
určení  daňové  povinnosti  klienta,  jež  se  vztahují  k  osobám,  jejichž  údaje  jsou  obsaženy
v podkladech  pro  poskytnutí  daňového  poradenství  poskytnutých  klientem (např.  rodinných
příslušníků, či zaměstnanců klienta), a to pro účely zpracování daňových tvrzení;

 identifikačních údajů,  údajů o výkonu práce a dalších údajů nezbytných pro výpočet
mzdy,  stanovení  výše  daňové  povinnosti  a  výše  povinných  odvodů,  jež  se  vztahují
k zaměstnancům klienta  a jejich  rodinným příslušníkům, a to pro účely  zpracování  mezd a
vedení mzdového účetnictví klienta;

 identifikačních údajů a údajů o ekonomických transakcích ve vztahu k zaměstnancům a
obchodním partnerům klienta, a to pro účely vedení účetnictví klienta.

Zpracování osobních údajů probíhá po dobu poskytování daňového poradenství. Po ukončení
zpracování z pověření klienta uchovává poradce poskytnuté osobní údaje jako jejich správce
pro účely ochrany právních nároků na základě oprávněného zájmu, a to nejdéle po dobu 20 let
od ukončení poskytování daňového poradenství s ohledem na trestně právní promlčecí lhůty,
prekluzivní lhůty v daňovém řízení a možné opožděné uplatnění škody klientem; běh této doby
se staví, pokud klient u poradce či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody
způsobené  poradcem  při  poskytování  daňového  poradenství,  nebo  má  poradce  důvodné
podezření, že by klient takový nárok mohl uplatnit.


