INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle čl. 13 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 a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

PRO OSOBY V RÁMCI DALŠÍ ČINNOSTI SOUDNÍHO EXEKUTORA

1. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH
ÚDAJŮ
Osobní údaje osoby žadatele v rámci další činnosti soudního exekutora, jež je fyzickou
osobou (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány Subjektem údajů a dále
mu byly odevzdány tímto Subjektem údajů osobní údaje dalších osob, jichž se příslušná
další činnost soudního exekutora týče, jsou zpracovávány za účelem provádění samotné
další činnosti soudního exekutora.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je tedy splnění právní povinnosti, výkon
veřejné moci a oprávněné zájmy Správce (např. řádné označení žadatele a dále dalších osob,
jichž se příslušná další činnost soudního exekutora týče jménem, příjmením, datem
narození, adresou, IČ).
Dalším účelem je realizace smluvního vztahu se Subjektem údajů při poskytování
sjednaných služeb (př. Smlouva o úschově, Smlouva o sepsání exekutorského zápisu), tzn.
zejména vyhodnocování žádosti o uzavření smlouvy, jednání o uzavření smlouvy nebo o její
změně, oboustranné plnění práv a povinností ze smlouvy, a dále ochrana práv a právem
chráněných zájmů správce (zejména zajištění a uplatnění právních nároků ze smlouvy).
Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění příslušné
smlouvy.
2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je Subjekt údajů poskytl o sobě a o dalších
osobách, jichž se příslušná další činnost soudního exekutora týče nebo které Správce
shromáždil jinak na základě zákona ze své právní povinnosti, výkonu veřejné moci a
oprávněných zájmů Správce.
Dále jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci
poskytl v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu se Správcem,
3. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu
údajů a dále dalších osob, jichž se příslušná další činnost soudního exekutora týče (např.
jméno, příjmení, titul, vlastnoruční podpis, adresa, IČ) a údaje umožňující kontakt se
Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. ID datové schránky, číslo telefonu, e-mailová
adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení).
4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Údaje mohou být předány dodavateli informačního systému exekutorského úřadu, správci
telefonní ústředny exekutorského úřadu a České poště, s.p. V zákonem stanovených
případech mohou být osobní údaje poskytnuty soudům, Exekutorské komoře ČR a dalším
státním orgánům.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracovávané za účelem výkonu další činnosti soudního exekutora obsažené v
exekutorském zápisu budou zpracovávány od okamžiku sepsání takového zápisu, a dále pak
po dobu 70 let, která počnou běžet počátkem následujícího kalendářního roku po roce, v
němž byl exekutorský zápis sepsán, a to na základě právní povinnosti a z titulu výkonu
veřejné moci.
Osobní údaje zpracovávané za účelem výkonu další činnosti soudního exekutora obsažené v
záznamech telefonátů budou zpracovávány po dobu 3 let, která začne běžet následujícím
dnem od uskutečněného hovoru, a to na základě a oprávněných zájmů Správce.
Osobní údaje zpracovávané za účelem výkonu další činnosti soudního exekutora obsažené v
záznamech o e-mailové a další komunikaci, které nejsou součástí spisů exekučních zápisů,
budou zpracovávány po dobu 3 let, která začne běžet následujícím dnem od provedeného
úkonu (tedy např. od provedeného telefonátu, došlého e-mailu), a to na základě oprávněných
zájmů Správce.
Osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy budou zpracovávány po dobu
nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, tj. vždy
minimálně po dobu trvání smlouvy, a dále pak po dobu, po kterou je správce
povinen/oprávněn ty které údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. A
dále osobní údaje zpracovávané za účelem plnění smlouvy, konkrétně záznamy z telefonních
hovorů a e-mailová korespondence budou zpracovávány po dobu 3 let, která začne běžet
následujícím dnem od provedeného úkonu (tedy např. od provedeného telefonátu, došlého emailu), a to na základě oprávněných zájmů Správce.
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů
může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej
Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování
osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

