EXEKUTORSKÝ ÚŘAD STRAKONICE
Soudní exekutor JUDr. Erik Smola
Plánkova 600
386 01 Strakonice
IČ: 06304672

Tel.: 608 887 350
IDDS: eqgnut
www.exe-strakonice.cz

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“)
Vážení účastníci exekučního řízení, vážení klienti
Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.
Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného
nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to
navazujících právních předpisů.
Prosím, vezměte na vědomí, že je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné
a že jste povinni nás informovat o jakékoli změně v těchto osobních údajích bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.
V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů se, prosím, obraťte na:
JUDr. Erik Smola, e-mail: info@exe-strakonice.cz
Lucie Demeterová, advokátní kancelář, IČO: 04437390, Palackého náměstí 113, 386 01 Strakonice,
E-mail: LDemeterova@demeterlegal.cz – Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)
1. Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je JUDr. Erik Smola, soudní exekutor, Exekutorský úřad Strakonice,
IČO: 06304672, se sídlem Plánkova 600, 386 01 Strakonice (dále „Exekutor“).
2. Jaké osobní údaje o Vás Exekutor zpracovává?
2.1. Exekutor zpracovává osobní údaje povinných z exekuce zejména v tomto rozsahu:
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ,
adresa trvalého pobytu, adresa bydliště, korespondenční adresa, další kontaktní údaje
(telefonní číslo, e-mail).
popisné údaje: státní příslušnost, údaj o výši příjmu, údaj o řidičském oprávnění, údaje
o majetku (jako je např. číslo bankovního účtu, spoření, penzijní připojištění, údaj
z registru motorových vozidel, údaj o vlastnictví cenných papírů a dalších movitých věcí,
existenci pohledávek, údaje o vlastnictví k nemovitým věcem atd.), spisová značka/číslo
jednací, výše vymáhané pohledávky, údaj o exekučním titulu, údaj o zastoupení, údaj
o zaměstnavateli, údaj o jiných plátcích příjmu, popř. jiné osobní údaje, které byly
dobrovolně poskytnuty ze strany povinných při jejich podání nebo jsou nezbytné pro
výkon zákonných povinností Exekutora.
údaje o třetí osobě: adresní a identifikační údaje manžela/manželky, údaj o zastoupení,
údaj o zaměstnavateli, pokud je FO, identifikační údaje dětí v případě exekuce na výživné.

2.2. Exekutor zpracovává osobní údaje oprávněných z exekuce zejména v tomto rozsahu:
2.2.1.

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalý/pobyt, bydliště,
kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa).

2.2.2.

2.2.3.

popisné údaje: číslo bankovního účtu, jiné údaje, které byly dobrovolně poskytnuty ze
strany oprávněného v rámci exekučního návrhu (např. údaje z exekučního titulu), údaj o
zastoupení, výše vymáhané pohledávky.
údaje o třetí osobě: identifikační údaje dětí v případě exekuce na výživné.

2.3. Exekutor zpracovává osobní údaje manžela/manželky povinného z exekuce zejména v tomto
rozsahu:
2.3.1.
2.3.2.

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
trvalý/pobyt, bydliště, kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa).
popisné údaje: údaje o majetku (např. č. bankovního účtu, údaj o vlastnictví k movitýma
a nemovitým věcem, údaj o smlouvách o úpravě společného jmění manželů).

2.4. Exekutor zpracovává osobní údaje zástupců povinného/oprávněného zejména v tomto
rozsahu:
2.4.1.

adresní a identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, bydliště/sídlo, kontaktní údaje
(telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa), evidenční číslo, identifikační číslo.

2.5. Exekutor zpracovává osobní údaje ostatních případných účastníků řízení nebo jiných osob
exekučním řízení dotčených (jedná se např. o vlastníky či spoluvlastníky exekučně
zabavených/dražených věcí, účastníky dražebních jednání, znalce či tlumočníky) zejména v tomto
rozsahu:
2.5.1.

2.5.2.

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO,
trvalý/pobyt, bydliště, případně další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail,
korespondenční adresa).
popisné údaje: údaje o majetku (např. u spoluvlastníků nemovitostí).

2.6. Exekutor zpracovává osobní údaje klientů zejména v tomto rozsahu:
2.6.1.
2.6.2.

2.6.3.

adresní a identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, trvalý/pobyt, bydliště,
kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa).
popisné údaje: údaje se budou lišit dle charakteru poskytované služby dle uzavřené
smlouvy, (např. údaje nezbytné pro podání insolvenčního návrhu v rozsahu stanoveném
insolvenčním zákonem), údaje, které byly klientem dobrovolně poskytnuty za účelem
poskytnutí služby.
údaje o třetí osobě: údaje se budou lišit dle charakteru poskytované služby dle uzavřené
smlouvy, (např. údaje nezbytné pro podání insolvenčního návrhu v rozsahu stanoveném
insolvenčním zákonem).

3. Proč tyto osobní údaje Exekutor zpracovává a co jej k tomu opravňuje?
3.1. Exekutor zpracovává osobní údaje zejména v souvislosti s výkonem exekuční činnosti. Jedná se
zejména o výkon exekučních titulů, sepisování exekutorských listin, vydávání exekuční příkazů,
provádění dražeb movitých i nemovitých věcí, doručování listin, provádění autorizované
konverze dokumentů, přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy, zřizování
exekutorského zástavního práva, vedení zákonných evidencí. Exekutor dále zpracovává osobní
údaje v souvislosti s jinými činnostmi, ke kterým je oprávněn dle příslušných právních předpisů
(např. k podávání insolvenčních návrhů).
3.2. Exekutor zpracovává osobní údaje zejména z těchto důvodů.
3.2.1.

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů nebo pro
provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu
údajů, a to na základě článku 6/1 b) GDPR (jedná se např. o uvedení identifikačních
údajů oprávněných z exekuce nebo o zpracování prováděné pro klienty na základě
uzavřené smlouvy (např. smlouva o poskytnutí služby – např. zpracování insolvenčního

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

návrhu). Poskytnutí těchto údajů je smluvním požadavkem Exekutora. Nemáte zákonem
uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, ale bez jejich poskytnutí s Vámi
nemůže být uzavřena smlouva či jiná dohoda, či podle nich nemůže být plněno.
zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na správce
vztahuje, a to dle článku 6/1 c) GDPR (jedná se např. o údaje potřebné k vedené
účetnictví či pro výkon exekuční činnosti v souladu se z. č. 120/2001 Sb. a z. č. 99/1963
Sb. a souvisejícími předpisy). Jedná se o zákonem uloženou povinnost Exekutora
zpracovávat osobní údaje, které je Exekutor oprávněn po subjektech údajů požadovat.
Poskytnutí osobních údajů zpracovávaných za tímto účelem je zákonným požadavkem,
které nemůže subjekt údajů odmítnout.
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo
při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, a to na základě článku 6/1 e)
GDPR – Exekutor plní povinnosti vyplývající pro něj z výkonu exekuční činnosti v
souladu se z. č. 120/2001 Sb. a z. č. 99/1963 Sb. a souvisejícími předpisy. Poskytnutí
osobních údajů zpracovávaných za tímto účelem je zákonným požadavkem, které
nemůžete odmítnout
evidenční a organizační účely, a to na základě článku 6/1 f GDPR – Exekutor
zpracovává osobní údaje ve svém oprávněném zájmu / v oprávněném zájmu třetí strany
(např. evidování kontaktních informací oprávněných pro komunikaci). Proti tomuto
zpracování můžete podat námitku.

3.3. Exekutor může zpracovávat i jiné osobní údaje, a to na základě čl. 6/1 a GDPR – tj. Vašeho
souhlasu. O zpracování dle souhlasu jste informováni přímo při jeho udělení, kdy je Vám sdělen
rozsah zpracovávaných osobních údajů (tj. jaké údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem).
V ostatním se přiměřeně uplatní informace uvedené v tomto dokumentu.
4. Jak Exekutor Vaše osobní údaje zpracovává a komu je můžeme poskytnout?
4.1. Exekutor zpracovává osobní údaje, které získal přímo od Vás, případně v souvislosti s exekuční
činností od účastníků řízení, jiných osob povinných poskytovat Exekutorovi informace nebo
rovněž z veřejně dostupných rejstříků a evidencí.
4.2. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá primárně manuálně, ale i za použití automatizovaných
prostředků. Automatizovaně dochází ke zpracování zejména v rámci informačních systémů, které
Exekutor, resp. externí poskytovatel služeb (např. poskytovatel informačního systému) používá.
4.3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:
4.3.1.
4.3.2.

přímo zaměstnanci Exekutora;
externími zpracovateli, se kterými Exekutor spolupracuje a s nimiž má uzavřenu řádnou
smlouvu o zpracování osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů /
větší množství zpracovatelů, Vás rádi na Vaši žádost informujeme o konkrétních
zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytujeme na základě smlouvy o zpracování
osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu. Obecně se jedná o externího
poskytovatele informačních systémů a dalších poskytovatelů IT služeb.

4.4. Vaše osobní údaje mohou být dále poskytnuty:
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.

orgánům, kterým je Exekutor povinen poskytovat osobní údaje, např. policie a jiné orgány
dohledu, soudy a orgány činné v trestním řízení.
účastníkům exekučního řízení a jejich právním zástupcům.
subjektům, které jsou povinni k součinnosti dle ustanovením § 33 a násl. z. č.
120/2001 Sb. (např. banky, finanční úřady, pojišťovny).
osobám oprávněným nahlížet do exekučního spisu dle § 94 a následující z. č.
120/2001 Sb.
dalším subjektům, které mají povinnosti v exekučním řízení (např. zaměstnavatelé)

4.4.6.

veřejnosti (např. v případě konání dražeb jsou údaje zveřejňované na internetových
stránkách, na úřední desce, pokud se Vám nedaří doručovat).

5. Jak dlouho bude Exekutor uchovávat osobní údaje?
5.1. Exekutor bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání exekučního řízení nebo výkonu
dalších exekučních činností. Po jejich skočení jsou osobní údaje uchovávány po dobu určenou v
příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a
stavovské předpisy), případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či
ochranu práv Exekutora. Konkrétní informace o délce uchování Vašich osobních údajů Vám
budou na žádost sděleny.
5.2. V případě, kdy ke zpracování bude docházet na základě Vašeho souhlasu, tak po dobu uvedenou
v konkrétním souhlasu. Prosím, vezměte na vědomí, že souhlas udělujete dobrovolně a můžete
jej kdykoliv odvolat. V případě, že si již nepřejete, aby Exekutor zpracovával osobní údaje na
základě Vašeho souhlasu, můžete jej odvolat sdělením na výše uvedeném kontaktu.
6. Jaká jsou Vaše práva?
6.1. Máte právo Exekutora požádat, aby:
6.1.1.
6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Vám bez zbytečného odkladu zpřístupnil Vaše osobní údaje, opravil Vaše nepřesné
osobní údaje či doplnil neúplné osobní údaje.
bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud pomine účel či právní důvod
pro jejich zpracování (tímto nesmí být dotčena zákonná povinnost Exekutora osobní
údaje zpracovávat).
omezil zpracování Vašich osobních údajů; současně máte právo vznést námitku proti
zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu.
Vás bez zbytečného odkladu informoval o třetích osobách, kterým byly Vaše osobní
údaje zpřístupněny.
Vám bez zbytečného odkladu oznámil porušení zabezpečení Vašich osobních údajů,
pokud takové porušení představuje vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, ledaže se
nám povedlo již zavést technická a organizační ochranná opatření nebo opatření, která
zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví.

6.2. V případě, že se domníváte, že Exekutor při zpracování Vašich osobních údajů porušil právní
předpisy, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se domáhat soudní
ochrany.

Informace platná ke dni 15. 10. 2019

