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1. Postavení společností skupiny Rödl & Partner 
z hlediska zpracování osobních údajů 

Skupina Rödl & Partner Česká republika (dále také jako „Rödl & Partner“) zahrnuje následující 
společnosti: 

− Rödl & Partner, advokáti, s.r.o., IČO: 25064690 
− Rödl & Partner Audit, s.r.o., IČO: 26190486 
− Rödl & Partner Tax, k.s., IČO: 61246115 
− Rödl & Partner, k.s., IČO: 64572072 
− Rödl & Partner Optimus Consult a.s., IČO: 43004571 
− Rödl & Partner Consulting & Valuation, s.r.o., IČO: 25724231 
 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

 



 

2 
 

Všechny tyto společnosti mají zapsané sídlo na adrese Platnéřská 2, 110 00 Praha 1 – Staré 
Město. 

Společnosti skupiny Rödl & Partner (s výjimkami uvedenými níže) jsou z hlediska své 
převažující činnosti v postavení samostatného správce osobních údajů, a to i v případě, kdy 
nám poskytujete nejen své osobní údaje, ale také osobní údaje jiných osob (např. Vašich 
zákazníků, dlužníků apod.).  

Některé osobní údaje jsou zpracovávány společně za celou skupinu ve sdílených 
informačních systémech či aplikacích (zejména (i) základní identifikační a kontaktní údaje 
klientů, (ii) účetní údaje, (iii) údaje z bezpečnostního kamerového systému, (iv) údaje pro 
zasílání newsletterů, organizaci klientských akcí a vyřizování dotazů z kontaktního formuláře 
na našich webových stránkách, (v) další údaje zpracovávané skrze webové stránky, (vi) údaje 
uchazečů o zaměstnání u společností skupiny Rödl & Partner), kdy společnosti skupiny Rödl 
& Partner jsou společnými správci těchto údajů.  

Společnost Rödl & Partner, k.s. se při zpracování osobních údajů v rámci poskytování 
účetních služeb včetně mzdového účetnictví nachází vůči svým klientům v pozici 
zpracovatele osobních údajů. Klienti, kteří předávají osobní údaje třetích osob (např. 
zaměstnanců, zákazníků apod.) společnosti Rödl & Partner, k.s. ke zpracování, jsou pak 
správci těchto osobních údajů.  

Společnost Rödl & Partner Consulting & Valuation, s.r.o. jako samostatný zprostředkovatel 
při zpracování osobních údajů v rámci poradenství v oblasti pojištění v postavení 
pojišťovacího makléře nebo v postavení pojišťovacího agenta může být v návaznosti na 
smluvní vztah s příslušnou pojišťovnou také zpracovatelem osobních údajů. Správcem 
takových údajů je pak příslušná pojišťovna, vůči které můžete uplatnit svá práva subjektu 
údajů přímo. O zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s těmito službami Vás budeme 
vždy při poskytování dané služby informovat. 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě a v souladu s dotčenými právními předpisy, 
zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – tzv. 
GDPR, dále také jen „Nařízení“, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
v platném znění, jakož i dalšími právními předpisy. 

 

2. Kontaktní údaje 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy či požadavky týkající se Vašich osobních údajů nebo budete 
chtít uplatnit svá práva subjektu údajů, můžete nás kontaktovat následovně:  

− písemně formou dopisu/oznámení nebo osobně na adrese sídla správce: Platnéřská 
2, 110 00 Praha 1; 

− elektronicky na e-mailovou adresu: data-protection@roedl.com; 
− telefonicky na tel. čísle: +420 236 163 111. 

 

Pokud jste naším klientem, vždy se můžete také obrátit na kontaktní osobu, se kterou 
spolupracujete. 

 

mailto:data-protection@roedl.com
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3. Zpracování osobních údajů klientů 

Právní důvody a účely zpracování 

Plnění smlouvy a její sjednání: Základním právní titulem ke zpracování Vašich osobních údajů 
jakožto našeho klienta je poradenská smlouva uzavřená mezi některou z našich společností a 
Vámi. Účelem je zpravidla poskytování služeb a plnění jiných povinností ze smlouvy. Na 
základě této poradenské smlouvy můžeme zpracovávat osobní údaje i třetích osob, které nám 
jako klient poskytnete (např. dlužníků, zaměstnanců, obchodních partnerů apod.), kdy tak 
zpravidla činíme, abychom hájili oprávněné zájmy klienta jako správce těchto údajů třetích 
osob. Na základě poradenské smlouvy Vám dále můžeme poskytovat i další služby např. 
vzdělávací školení, workshopy apod. 

Plnění právních povinností: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění právních 
povinností dle příslušných právních předpisů v oblasti účetnictví a daní (včetně komunikace a 
předávání údajů příslušným úřadům) a dále v závislosti na poskytované službě také dle 
předpisů platných pro příslušnou oblast poradenství, např. pro výkon advokacie (zákon č. 
85/1996 Sb., o advokacii), auditu (zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech), daňového poradenství 
(zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství), zprostředkování pojištění (zákon č. 170/2018 
Sb., o zprostředkování pojištění a zajištění), nebo v oblasti opatření proti praní špinavých 
peněz dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné 
činnosti a financování terorismu.  

Oprávněný zájem: Na základě našeho oprávněného zájmu Vás pak můžeme oslovit s nabídkou 
našich dalších služeb (tzv. přímý marketing) nebo Vám zasílat třeba naše obchodní sdělení 
(např. newsletter nebo pozvánku na námi pořádanou akci - viz body 6. a 7. níže). Oprávněný 
zájem shledáváme také při zpracování osobních údajů za účelem ochrany osob, majetku a dat 
v našich prostorech, kdy z tohoto důvodu můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje 
prostřednictvím bezpečnostního kamerové systému (viz bod 8. níže) či prostřednictvím IT 
systémů zavedených na ochranu sítě, naší IT infrastruktury a webových stránek (viz bod 9. 
níže). V neposlední řadě můžeme zpracovávat Vaše údaje pro účely hájení našich právních 
zájmů, např. v případě sporů či na základě jednotlivých oborových zákonů z oblasti advokacie, 
daňového poradenství, auditu a zprostředkování pojištění. 

Rozsah osobních údajů 

Pro účely plnění smlouvy zpravidla vyžadujeme jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní 
číslo, pracovní pozici, sídlo, bydliště, případně jinou kontaktní adresu, IČO, DIČ, ale i jiné 
osobní údaje v závislosti na požadované službě. U kontaktních osob klientů – právnických 
osob zpravidla zpracováváme jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, pracovní 
pozici. Můžeme zpracovávat i další údaje, které nám poskytnete, a to vždy v závislosti na dané 
službě. 

V případě plnění právních povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu můžeme vyžadovat i další údaje 
nutné pro identifikaci a kontrolu (rodné číslo, datum narození, státní občanství, informace o 
původu a zdroji majetku, informace z průkazů totožnosti, údaje o skutečných majitelích, o 
politicky exponovaných osobách apod.). 

Příjemci a zpracovatelé  

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v informačních systémech a 
aplikacích, kdy některé z nich jsou společné pro celou skupinu Rödl & Partner. Dalšími 
zpracovateli jsou poskytovatelé a správci těchto systémů, mezi nimi i společnost Rödl Global 
Digital Services GmbH, Norimberk, Německo, která poskytuje kompletní IT infrastrukturu a 
zajišťuje její správu pro celou naši skupinu. Účetnictví je zpracováváno společností Rödl & 
Partner, k.s. 
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Vaše osobní údaje můžeme dále předávat třetím stranám, pokud akce, zakázky nebo podobné 
služby poskytujeme společně s externími partnery (např. notáři, překladatelé), ale pouze vždy 
v rozsahu nezbytném pro naplnění daného účelu zpracování a příslušného právního titulu pro 
zpracování takových osobních údajů. V takovém případě budete informováni. 

Příjemci Vašich osobních údajů pak mohou být i státní orgány, naši poradci (daňoví, právní, 
auditoři), kurýři či Česká pošta. 

Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely provádí naše společné PR oddělení. 
Více informací viz v bodu 6 níže. 

Doba zpracování 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání poradenské smlouvy, po jejím skončení pak po 
promlčecí dobu pro případ obhajoby našich právních nároků a dále pak v rozsahu nutném pro 
plnění právních povinností dle právních předpisů (např. účetních, daňových, předpisů pro 
výkon advokacie, auditu a daňového poradenství či předpisů proti praní špinavých peněz) po 
dobu stanovenou těmito předpisy (tj. až deset let). 

4. Zpracování osobních údajů uchazečů o 
zaměstnání 

Pokud máte zájem stát se naším zaměstnancem či spolupracovníkem a zajímá Vás, jak v rámci 
výběrového řízení zpracováváme Vaše osobní údaje, prosím klikněte pro kompletní informaci 
ZDE. 

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče, kteří se hlásí do výběrových řízení 
prováděných pro naše klienty jako potenciální zaměstnavatele ze strany Rödl & Partner 
Consulting & Valuation, s.r.o., naleznete ZDE. 

5. Zpracování osobních údajů dodavatelů 

Právní důvody a účely zpracování 

Plnění smlouvy a její sjednání: Právní titulem ke zpracování Vašich osobních údajů jakožto 
našeho dodavatele je smlouva uzavřená mezi některou z našich společností a Vámi jako 
dodavatelem. Účelem je zpravidla poskytování služeb a plnění jiných povinností ze smlouvy.  

Plnění právních povinností: Vaše osobní údaje zpracováváme také za účelem plnění právních 
povinností dle příslušných právních předpisů v oblasti daní a účetnictví.  

Oprávněný zájem: Na základě našeho oprávněného zájmu na ochranu osob, majetku a dat 
v našich prostorech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje prostřednictvím bezpečnostního 
kamerového systému (viz bod 8. níže) či prostřednictvím IT systémů zavedených na ochranu 
sítě, naší IT infrastruktury a webových stránek (viz bod 9. níže). V neposlední řadě můžeme 
zpracovávat Vaše údaje pro účely hájení našich právních zájmů, např. v případě sporů. 

Rozsah osobních údajů 

Pro účely plnění smlouvy zpravidla vyžadujeme jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní 
číslo, pracovní pozici, sídlo, kontaktní adresu, IČO, DIČ, ale i jiné osobní údaje v závislosti na 
požadavcích smlouvy. U kontaktních osob dodavatelů – právnických osob zpravidla 
zpracováváme jméno, příjmení, emailovou adresu, telefonní číslo, pracovní pozici. 

Příjemci a zpracovatelé  

Vaše osobní údaje zpracováváme v informačních systémech a účetním systému společném 
pro celou skupinu Rödl & Partner. Dalšími zpracovateli jsou poskytovatelé a správci těchto 
systémů, mezi nimi i společnost Rödl Global Digital Services GmbH, Norimberk, Německo, 

https://www.roedl.cz/cs/cz/Documents/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-uchazecu-o-zamestnani.pdf
https://www.roedl.cz/cs/cz/Documents/informace-o-ochrane-osobnich-udaju-rp-consulting.pdf
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které poskytuje kompletní IT infrastrukturu a její správu pro celou naši skupinu. Účetnictví je 
zpracováváno společností Rödl & Partner, k.s. 

Příjemci Vašich osobních údajů pak mohou být i státní orgány, naši poradci (daňoví, právní, 
auditoři), kurýři či Česká pošta. 

Doba zpracování 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu trvání obchodní smlouvy, po jejím skončení pak po 
promlčecí dobu pro případ obhajoby našich právních nároků a dále v rozsahu nutném pro 
plnění právních povinností dle právních předpisů v oblasti daní a účetnictví po dobu 
stanovenou těmito předpisy (tj. až deset let). 

6. Zasílání obchodních sdělení 

Rödl a Partner Vám může zasílat různá obchodní sdělení. Jde například o klientské 
newslettery, pozvánky na námi pořádané vzdělávací akce (workshopy, kulaté stoly, konference 
apod.) a další společenské či sportovní akce, různé relevantní novinky a informace. Tyto údaje 
zpracovávají společnosti Rödl & Partner jako společní správci. 

Právní důvody a účely zpracování 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, pokud:  

− jste nám poskytli výslovný souhlas, např. přes naše webové stránky, nebo  
− jste naším stávajícím klientem, od kterého jsme získali e-mailovou adresu v souvislosti 

s poskytováním našich poradenských služeb, kdy Vám můžeme zasílat obchodní sdělení 
týkající se těchto či obdobných služeb i bez předchozího vyžádání či souhlasu, a to 
v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (jde 
o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu). 

Odběr obchodních sdělení je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zrušit, resp. odvolat svůj 
předchozí souhlas, a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete 
taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo nás můžete kontaktovat i přímo (viz bod 2. 
výše). My Vás v takovém případě vyřadíme z databáze pro zasílání obchodních sdělení. 

Rozsah osobních údajů 

Pro zasílání elektronických obchodních sdělení nám postačí zpravidla Vaše e-mailová adresa, 
která může obsahovat jméno, příjmení nebo název Vaší společnosti. Nepovinně nám můžete 
zaslat také i jméno, příjmení, titul, pozici, společnost (včetně údajů o společnosti) a telefon, 
což nám pomůže Vás v případě Vašeho zájmu konkrétněji oslovit.  

Zpracovatelé a příjemci 

S přípravou a zasíláním obchodních sdělení nám pomáhá další zpracovatel, a to společnost 
Rödl Global Digital Services GmbH, Norimberk, Německo, která spravuje naše webové stránky 
a provádí další činnosti v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení.  

Doba zpracování 

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 5 let, pokud nezrušíte odběr obchodních sdělení 
dříve. V případě, že již nejste naším klientem a na naši žádost nám nepotvrdíte, že máte i 
nadále zájem o obchodní sdělení, Vaši e-mailovou adresu vyřadíme z databáze pro zasílání 
obchodních sdělení. 

 

7. Akce pořádané Rödl & Partner 

Pořádáme pro Vás různé typy vzdělávacích, společenských a marketingových akcí, jako jsou 
např. konference, kulaté stoly, workshopy, klientské či sportovní akce. Pro registraci 
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k odborným akcím využíváme mj. i webový formulář ZDE. Tyto údaje zpracovávají společnosti 
Rödl & Partner jako společní správci. 

 

Právní důvody a účely zpracování 

Plnění smlouvy a její sjednání: Vaše osobní údaje jsou pro nás nutné k náležité registraci na 
příslušnou akci (uzavření smlouvy) a její organizaci.  

Plnění právních povinností: V případě, že jde o akci placenou, potřebujeme tyto údaje také pro 
účely daňové a účetní.  

Oprávněný zájem: Po skončení akce Vám můžeme zaslat e-mail s poděkováním za účast či 
informací o možnosti využití dotazníkového on-line formuláře pro zaslání zpětné vazby či 
Vašich dalších dotazů, případně pozvánku na další obdobnou akci ve formě obchodního 
sdělení v souladu s bodem 6 výše (tzv. přímý marketing).  

Rozsah osobních údajů 

Pro registraci na akci vyžadujeme zpravidla jméno, příjmení, e-mail, u placených akcí pak i 
název Vaší společnosti, její IČO, DIČ a adresu sídla. Můžete uvést také telefon a Vaši pozici, 
což nám také pomůže při organizaci. 

Pokud využijete dotazníkový on-line formulář pro své otázky či zpětnou vazbu postačí nám 
jméno, příjmení a e-mail, ale můžete ho použít i anonymně a vyplnit do příslušných polí 
jakékoliv jméno/pseudonym a e-mail, který v názvu neobsahuje osobní údaje. 

Zpracovatelé a příjemci 

Osobní údaje pro tyto účely zpracováváme pouze interně jako seznamy v listinné či 
elektronické podobě a dále prostřednictvím našeho informačního a účetního systému. Dalšími 
zpracovateli tedy mohou být poskytovatelé a správci těchto systémů, mezi nimi i společnost 
Rödl Global Digital Services GmbH, Norimberk, Německo, jakožto i správce a poskytovatel IT 
řešení pro naše webové stránky.  

Doba uchování 

Vaše osobní údaje zpracováváme nejdéle 5 let od skončení akce (tj. pro účely zaslání další 
pozvánky jako obchodního sdělení) a u placených akcí pak po dobu plnění povinností 
vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let). 

Pokud nám přes dotazníkový on-line formulář sdělíte své osobní údaje, budeme je zpracovávat 
za účelem a do doby vyřízení dotazů či připomínek. 

 

8. Bezpečnostní kamerový systém  

Společnosti Rödl & Partner v České republice jako společní správci provozují kamerový systém 
v objektech poboček na adrese: Platnéřská 2, 110 00 Praha 1 a Květná 178/34, 603 00 Brno, a 
to jako systémy vybavené funkcí obrazového záznamu.  

Kamerový systém je provozován za následujících podmínek: 

− účel zpracování: ochrana majetku a bezpečnosti osob a uchovávaných informací; 
− právní titul: oprávněné zájmy správce; 
− dotčené subjekty údajů: zaměstnanci, dodavatelé, externí spolupracovníci, klienti, 

uchazeči a další fyzické osoby, které se zdržují v prostorách pobočky (návštěvy); 
− kategorie osobních údajů: popisné – obrazové záznamy (obličeje, postavy); 
− místo uložení záznamů: přímo na příslušné pobočce; 
− doba zpracování/uchovávání záznamů: 2 dny ode dne pořízení záznamu; 

https://www.roedl.cz/cs/cz/media/newslettery/newsletter/Pages/default.aspx
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− osobní údaje jsou zpracovávané pouze společnými správci, v případě podezření 
z trestného činu, mohou být údaje předány příslušným orgánům činným v trestním 
řízení. 

 

9. Zpracování osobních údajů na naší webové 
stránce, použití cookies 

a) Shromažďování osobních údajů od návštěvníků našich webových stránek  

V případě, že naše webové stránky navštěvujete pouze za účelem získání informací, tj. pokud 
se např. nezaregistrujete k odběru obchodních sdělení, k účasti na námi pořádanou akci, ani 
nám své informace neposkytnete jiným způsobem, shromažďujeme pouze ty osobní údaje, 
které našemu serveru poskytne Váš prohlížeč. Při návštěvě našich webových stránek 
shromažďujeme následující údaje, které jsou technicky nezbytné pro zpřístupnění našich 
webových stránek a zajištění potřebné stability a bezpečnosti přístupu (právním základem je 
náš oprávněný zájem): 

• IP adresa, 
• datum a čas dotazu, 
• rozdíl časového pásma oproti greenwichskému času (GMT), 
• obsah dotazu (přesná webová stránka, na kterou jste vstoupili), 
• stav přístupu/stavový kód HTTP, 
• objem přenesených dat v jednotlivých případech, 
• webová stránka, která vygenerovala dotaz, 
• prohlížeč, 
• operační systém a jeho rozhraní, 
• jazyk a verze prohlížeče. 

Tyto údaje uchováváme z bezpečnostních důvodů (např. pro vyšetřování zneužití nebo 
prevenci podvodů) po dobu maximálně sedmi dnů; po uplynutí této doby se automaticky 
vymažou. Údaje, které je třeba uchovávat po delší dobu jako důkazní materiál, budou vymazány 
až po konečném objasnění příslušného incidentu. 
 
Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na další webové stránky. Upozorňujeme, že 
nemáme kontrolu nad soubory cookie či jinými technologiemi na těchto jiných webových 
stránkách a nevztahují se ně ani tyto Informace. 
 
b) Kontaktní formulář 

Kdykoliv se na nás můžete obrátit přes webový kontaktní formulář ZDE. Takový způsob 
kontaktu je pro Vás samozřejmě zcela nezávazný a v žádném případě neznamená uzavření 
smlouvy. My Vás na základě poskytnutých údajů (zejména e-mailové adresy, můžete doplnit i 
další údaje jako jméno, příjmení, údaje o Vaší společnosti, telefon/fax) budeme kontaktovat 
s cílem najít pro Vás nejlepší možné řešení. V případě, že nebudeme v dané věci pro Vás 
poskytovat služby, budou Vaše údaje vymazány a dále je nijak nebudeme zpracovávat. 
Dovolujeme si zároveň požádat, abyste do kontaktního formuláře neuváděli žádné citlivé 
osobní údaje ani informace. 
 
c) COOKIES 

Na našich webových stránkách využíváme soubory cookies, případně další obdobné 
technologie. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají do zařízení návštěvníků jako 
soubory přiřazené Vašemu prohlížeči. Jejich prostřednictvím odesílateli cookies (v tomto 
případě nám či i třetím stranám) poskytujete určité informace. Soubory cookies nejsou 

https://www.roedl.cz/cs/cz/Contact.aspx
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schopny spouštět jakékoli programy na Vašem počítači ani infikovat váš počítač nějakým 
virem. Jejich účelem je obecně zpříjemnit a zefektivnit Vaši návštěvu naší webové stránky a 
poskytnout nám informace, jak naše stránky využíváte. 

Naše webové stránky používají následující typy souborů cookies: 

• Přechodné soubory cookies se automaticky vymažou po zavření prohlížeče. Patří mezi 
ně zejména relace (session cookies). Ty ukládají informace o tzv. ID relace, kterým jsou 
v rámci celé relace přiřazeny různé dotazy Vašeho prohlížeče. Umožňují nám rozpoznat 
Váš počítač jako počítač našeho bývalého návštěvníka, když se vrátíte na naše webové 
stránky. Relace se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč. 

• Trvalé soubory cookies se automaticky vymažou po uplynutí předem stanovené doby, 
která se může u jednotlivých souborů cookies lišit (viz tabulka níže).  

Co se týče účelů, využíváme na naších webových stránkách následující cookies: 

• Nezbytné (technické) cookies, které jsou důležité pro základní funkčnost webu; tyto 
cookies používáme na základě oprávněného zájmu spočívajícího v zajištění správné 
funkčnosti webové stránky. 

• Statistické (analytické) cookies nám pomáhají zlepšovat výkonnost, vzhled, strukturu 
a obsah webu. Díky nim můžeme sledovat návštěvnost stránek, chování návštěvníků 
na stránce a využívání různých funkcí. Získané informace nejsou vázány přímo na 
konkrétního návštěvníka. Tyto cookies používáme na základě Vašeho souhlasu 
uděleného pomocí cookie lišty. 

Souhlas s použitím cookies 

Cookies si můžete nastavit pomocí úvodního cookie banneru (lišty), tedy udělit souhlas se 
všemi cookies nebo nastavit souhlas jen pro některé. U technických cookies není možné udělit 
souhlas či je odmítnout, neboť jsou pro fungování naší stránky nezbytné. Souhlas je uchováván 
po dobu 2 měsíců. Odvolání souhlasu můžete provést pomocí nastavení/výmazu cookies 
pomocí prohlížeče (viz níže). 

Nastavení/výmaz cookies pomocí prohlížeče 

Soubory cookies můžete kdykoli vymazat prostřednictvím bezpečnostního nastavení svého 
prohlížeče. Nastavení prohlížeče můžete konfigurovat podle vlastního uvážení. Můžete 
zejména odmítnout přijímání souborů cookies třetích stran nebo dokonce všech souborů 
cookies. Upozorňujeme však, že v takovém případě s největší pravděpodobností nebudete 
moci využívat některé funkce na těchto webových stránkách. Návody pro nejpoužívanější 
webové prohlížeče najdete zde: 

Chrome 
Firefox 
Internet Explorer 
Android 
Safari (Apple) 

 
Aktuálně naše webová stránka využívá pouze tyto nezbytné technické a statistické cookies: 

Nutné technické cookies Funkce Doba trvání Poskytovatel 

ASP.NET_SessionId odkaz na popis nezbytný pro 
funkčnost webu, například 
Captcha na stránce pro 
přihlášení newsletteru nebo u 
kontaktního formuláře  

Session (po 
dobu relace) 

Rödl & Partner 
(www.roedl.com) 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
http://support.mozilla.org/cs/kb/Pr%C3%A1ce%20s%20cookies
http://support.microsoft.com/kb/283185/cs
https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1
https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
https://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId#:~:text=NET_SessionId%3A,life%20span%20of%201%2C485%2C688%20days.
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Cookiebar uchovává souhlas s používáním 
nebo odmítnutím cookies 

2 měsíce Rödl & Partner 
(www.roedl.com) 

WSS_FullScreenMode Režim celé obrazovky lze použít 
pouze v Backendu (tj. v 
systému správy obsahu 
SharePoint) a nelze jej použít 
na webu roedl.cz/roedl.com 

Session (po 
dobu relace) 

Rödl & Partner 
(www.roedl.com) 

DXR.axd Kontrolní cookie používaná ve 
spojení s tzv. sítí pro 
doručování obsahu (CDN)  

Session (po 
dobu relace) 

Rödl & Partner 
(www.roedl.cz) 

SearchQuery provede vyhledávání na stránce Session (po 
dobu relace) 

Rödl & Partner 
(www.roedl.com) 

SPAnimationEnabled Tato cookies zjišťuje, zda by 
měl být povolen animovaný 
obsah stránek 

Session (po 
dobu relace 

Rödl & Partner 
(www.roedl.cz) 

SearchSession provede vyhledávání na stránce Session (po 
dobu relace) 

Rödl & Partner 
(www.roedl.com) 

    

 

Statistické (analytické) 
cookies 

Funkce Doba trvání Poskytovatel 

CONSENT YouTube nastavuje tento 
soubor cookie prostřednictvím 
vložených videí youtube a 
registruje anonymní statistické 
údaje. 
 

2 roky Google - 
youtube-
nocookie.com  
(více informací 
viz ZDE) 
 

1P_JAR Vytváří statistiku webu a 
sleduje míru konverze 
 

1 měsíc Google - 
youtube-
nocookie.com  
(více informací 
viz ZDE) 

 
 
Informace ke cookies na webové stránce roedl.jobs.cz  
 
Provoz webové stránky roedl.jobs.cz a s tím související služby zajišťuje pro společnosti skupiny 
Rödl & Partner, společnost LMC s.r.o., a to včetně použití cookies. Více informací o 
jednotlivých cookies najdete v cookie liště, která se Vám zobrazí při navštívení této stránky, a 
dále ZDE.  
 
d) Integrace videí z YouTube 

(1) Na naší webové stránce můžete najít také integrovaná videa z YouTube 
(https://www.youtube.com/) provozovaném společností Google, která lze přehrávat přímo z 
našich webových stránek. Všechna videa jsou integrována v tzv. "režimu s vylepšeným 
soukromím", tj. pokud videa nepřehrajete, nebudou společnosti Google provozující YouTube 
předány žádné údaje o Vás jako uživateli. Údaje uvedené v odstavci 2 níže budou předány 
společnosti Google pouze v případě, že videa přehrajete. Na tento přenos dat nemáme žádný 
vliv. 
  
(2) Spuštěním integrovaného videa Google obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou sekci 
naší webové stránky, ale zhlédnutí videa nebude zohledněno při personalizaci prostředí 
YouTube. Vedle toho budou předány údaje uvedené v bodu 9. písm. a) této Informace. To 
probíhá nezávisle na tom, zda-li máte na YouTube uživatelský účet, prostřednictvím kterého 
jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na YouTube, 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://www.lmc.eu/cs/cookies/
https://www.youtube.com/
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budou Vaše údaje přímo spojeny s Vaším účtem. Pokud si nepřejete, aby byly Vaše údaje 
propojené s Vaším profilem na YouTube, musíte se před přehráním videa odhlásit. YouTube 
ukládá Vaše údaje v podobě uživatelských profilů a používá je pro účely reklamy, průzkumu 
trhu a/nebo designu svých webových stránek orientovaného na poptávku. Takové 
vyhodnocování probíhá zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy 
orientované na poptávku a informování ostatních uživatelů sociální sítě o Vašich aktivitách na 
našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských 
profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google. 
  
(3) YouTube provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA, Podmínky používání, Privacy Policy. Společnost Google používá při předávání 
dat do třetích zemí standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a spoléhá se na 
rozhodnutí o přiměřenosti týkající se příslušných zemí schválená Evropskou komisí pro takové 
předávání údajů ze zemí EHP do USA a dalších zemí. Společnost Google je také účastníkem 
tzv. Privacy Shield EU-USA (viz ZDE). 
 
e) Stránka Rödl & Partner na LinkedIn 

Rödl & Partner provozuje na sociální síti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain 
View, Kalifornie 94043, USA, vlastní stránku Rödl & Partner Czech Republic. Navštívíte-li ji, 
bude Vaše osobní údaje zpracovávat společnost LinkedIn v souladu se svými pravidly na 
ochranu soukromí (viz ZDE). My můžeme prostřednictvím této stránky zpracovávat zejména 
Vaše uživatelské jméno v této síti a další informace nutné pro komunikaci s Vámi. Vzhledem 
k tomu, že LinkedIn nabízí také analytické služby Page Insight (jedná se o anonymizované 
statistiky ohledně návštěvnosti naší stránky, rozsahu příspěvků, obecné geografické 
informace o návštěvnících stránky apod.), jsou společnost LinkedIn a Rödl & Partner 
považováni za společné správce takto zpracovávaných osobních údajů (viz zde). Hlavní 
odpovědnost za toto zpracování převzala společnost LinkedIn a můžete se na ni obracet přímo. 

Jinak nemá Rödl & Partner na zpracování osobních údajů na sociální síti LinkedIn žádný vliv. . 
Při předávání údajů do třetích zemí využívá společnost LinkedIn standardní smluvní doložky 
EU. 
 

10. Práva subjektů údajů 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení 
následující práva:  

− právo na přístup k osobním údajům, tj. právo žádat o potvrzení, zda jsou Vaše osobní 
údaje zpracovávány či nikoli, a pokud jsou zpracovávány, máte právo získat přístup k 
těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování; 

− právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně nebo nejsou 
pravdivé; 

− právo na výmaz osobních údajů pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně. 
Pokud podáte oprávněnou námitku, dotčené osobní údaje vymažeme, nejsou-li zde 
jiné zákonné důvody pro jejich zpracování; 

− právo na omezení zpracování osobních údajů, což znamená, že Vaše údaje můžeme 
dočasně znepřístupnit, odstranit či jinak omezit jejich zpracování; 

− právo na přenositelnost osobních údajů, kdy Vaše osobní údaje zpracovávané z titulu 
smlouvy či na základě souhlasu poskytneme třetímu subjektu, a to za podmínky, že to 
právní předpisy povolují a je to technicky možné; 

− právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů prováděného na 
podporu našich oprávněných zájmů, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude 
ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/
https://policies.google.com/?hl=cs&fg=1
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
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převažují nad Vašimi zájmy, právy nebo svobodami zejména, je-li důvodem případné 
vymáhání právních nároků. Námitku také můžete vznést kdykoliv v případě zpracování 
osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování). V takovém případě 
nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Pokud podáváte námitku proti 
zpracování Vašich osobních údajů, uveďte prosím důvody, proč bychom neměli 
zpracovávat Vaše osobní údaje způsobem, jakým je zpracováváme v současné době.  

− Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu 
osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: 
posta@uoou.cz. 

V případě zákonných požadavků mohou být shora uvedená práva omezena (např. v důsledku 
zákonné povinnosti mlčenlivosti advokátů, daňových poradců, auditorů, nebo v důsledku 
opatření proti praní špinavých peněz). 

 

Rödl & Partner si vyhrazuje změnu těchto informací. 
 
Aktualizováno dne: 12.10.2022 

 

mailto:posta@uoou.cz

