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 LEGATIS 
účetní kancelář GDPR 

Informace pro klienty 

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů  

 

LEGATIS účetní kancelář, s.r.o. 

se sídlem Sportovní 1522/1b, 742 21 Kopřivnice 

IČ: 117 46 262, spisová značka C 86753 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

e-mail: ucetnictvi@legatis.cz nebo www.legatis.cz 

dále jen „Správce“ 

 

1 Pověřenec: Není jmenován. 

2 Kontaktní osoba: Lenka Gochová, jednatel 
Mgr. Radim VAŠENDA, jednatel 
Mgr. Petr CHAMRÁD, jednatel 
rychlý kontakt: ucetnictvi@legatis.cz  

3 Účely zpracování: Poskytnutí sjednané účetní služby. 

4 Právní důvod: čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, 

nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, a zároveň čl. 6 

odst. 1 písm. c) GDPR: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a 

zároveň čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce 

5 Popis kategorií subjektů 

údajů: 

Klienti a osoby, jichž se týkají klientem předložené účetní doklady. 

6 Popis kategorií osobních 

údajů: 

Jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, identifikační či obdobné číslo (bylo-li přiděleno), telefonní číslo, 

e-mailová adresa a je-li toho zapotřebí, pak rodné číslo. 

7 Příjemci osobních údajů: Soudní, správní a obdobné státní orgány a orgány samosprávy, je-li to nezbytné k poskytnutí sjednané účetní služby, 

a dále subjekty, vůči kterým je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí právní služby. Nejsou plánování 

příjemci v třetích zemích ani předávání mezinárodním organizacím. 

8 Lhůta pro výmaz: V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, vnitřních předpisech Správce nebo v příslušných 

právních předpisech, kdy jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového 

vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. 

9 Technická a organizační 

opatření: 

Řízený přístup k údajům, školení oprávněných osob, šifrování elektronických dat. 

10 Zpracovatel: Nevyužívá se. 

Tato informace je aktualizována a odpovídá skutečnému stavu ke dni 26.05.2022. 
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