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Ochrana osobních údajů dle nařízení 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 (nařízení GDPR)
E-mailovou komunikací s touto e-mailovou adresou (zejména zasíláním e-mailů a odpovědí) vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich
osobních údajů zejména v rozsahu údajů uvedených v e-mailu resp. jeho přílohách. Jakožto subjekt údajů máte právo (i) vzít souhlas
kdykoliv zpět, (ii) požadovat po Korporaci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, (iii) požadovat vysvětlení ohledně zpracování
osobních údajů, (iv) vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, (v) požadovat výmaz těchto osobních údajů
(tzv. právo být zapomenut), (vi) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na
Korporaci , příslušný soud nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Korporace zpracovává zásadně osobní údaje obchodních partnerů Korporace. Korporace tímto zdvořile žádá svoje obchodní partnery, aby
nezasílali v e-mailech resp. žádným jiným způsobem osobní údaje jakýchkoliv třetích osob (např. zaměstnanců obchodních partnerů,
protistran, účastníků smluv nebo jiných právních vztahů apod.), tyto osobní údaje nebudou Korporací zpracovány a budou okamžitě
smazány. Pokud nejste obchodním partnerem Korporace a zasíláte do Korporace osobní údaje jakékoliv formě (např. emailem, datovou
schránkou, písemně apod.) vyjadřujete tímto souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu Vámi zaslaných osobních údajů a máte
práva uvedené shora pod bodem (i) až (vi) výše.
Korporace zpracovává údaje osobní údaje zejména za účelem (a) Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je
subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů, nebo (b) Zpracování je nezbytné
pro plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo (c) Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
údajů nebo jiné fyzické osoby, nebo (d) Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany. Korporace
nezpracovává osobní údaje za účelem: (a) marketingu, nebo (b) nabízení produktů nebo služeb, pokud o nabízení produktů nebo služeb
nežádá subjekt údajů, obchodní partner nebo jakákoliv třetí strana.
Subjekt údajů je povinen hlásit Korporaci veškeré změny osobních údajů týkajících se subjektu údajů.
Personal data protection according to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data
Protection Regulation)
By e-mail communication with this e-mail address (especially by sending e-mails and replies) you hereby agree with processing of yours
personal data especially in the scope of data contained in email and it`s attachments. Data subject has the following rights: (i) to withdraw
consent with personal data processing , (ii) to ask Corporation for information which personal data are being processed, (iii) to ask for
explanation regarding processed personal data, (iv) to ask for access to personal data and right of rectification of inaccurate personal data,
(v) to demand erasure of personal data, (iv) in case of doubts regarding compliance with GDPR regulation right to raise objections in front
of Corporation, court or the Office for personal data protection.
The Corporation processes especially personal data of Corporation`s business partners. The Corporation hereby politely asks it`s business
partners to not to send to Corporation by e-mails or by any other means personal data of any third persons (for instance business partners`
employees, participants of agreements, contracts or other legal relationships etc.), these personal data will not be processed by
Corporation and will be immediately erased. If you are not a business partner of Corporation and you are sending to Corporation any
personal data in any kind of form (for instance by e-mail, data mailbox or by letter etc.) you hereby agree with processing of your personal
data in the scope of personal data sent by you and you have right described in point (i) to (vi) hereof.
The Corporation is processing personal data especially due to the following purposes: (a) processing is necessary for the performance of a
contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract, or
(b) processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject, or (c) processing is necessary in order to
protect the vital interests of the data subject or of another natural person; or (d) processing is necessary for the purposes of the legitimate
interests pursued by the controller or by a third party. The Corporation does not process the personal data for the following purposes: (a)
marketing, or (b) to offer products or services, unless data subject, business partner or any other third party asks the Corporation for
submission of offer.
Data subject is obliged to announce the Corporation any changes of personal data of the data subject.

Důvěrnost informací
Informace obsažené v tomto e-mailu jsou důvěrné a jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat
utajované informace, informace považované Korporací za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných
právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl doručen omylem, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je
kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně. Korporace nezodpovídá za obsah nebo za řádné a včasné doručení
informací obsažených v této komunikaci. Použitím elektronické komunikace jako prostředku další komunikace s Korporací adresát
akceptuje tento způsob komunikace a jeho případná rizika a souhlasí s nezabezpečenou komunikací. Pro odstranění případných
pochybností odesílatel uvádí, že tento e-mail, včetně jeho příloh a informací v něm uvedených, nepředstavuje nabídku k uzavření jakékoliv
smlouvy ve smyslu ust. § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani potvrzovací dopis ve smyslu ust. § 1757 téhož zákona.
Confidentiality
The information contained in this e-mail is confidential and is intended solely for the use of subject to whom it is addressed and others
authorized to receive it. The text or attachments may contain confidential information, privileged information or information considered by
the law firm as the trade secret. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or
taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. The law firm is neither liable for
the contents, nor for the proper, complete and timely transmission of the information contained in this communication. By usage of e-mail
communication the recipient of this e-mail agree this kind of communication with law firm and his potential risk and agree with unsecured

communication. For avoidance of any doubt law firm pays attention to the fact that this e-mail including its attachments could not be in
any case considered as offer for conclusion of agreement pursuant to § 1731 of act no 89/2012 Coll. as amended, neither confirmation
letter pursuant to the § 1757 of act no 89/2012 Coll. as amended.

