INFORMACEO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace
o zpracování osobních údajů o účastnících řízení
a dalších osob dotčených exekučním řízením a osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány v rámci další
činnosti soudního exekutora. Pro účely této informace se rozumí:
Správce – JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Školská 695/38, 11000 Praha, IČ: 88887537, (dále jen „správce“).
• Účely zpracování: řádný výkon povinností vyplývajících z veřejného zájmu a přeneseném výkonu státní

moci, tedy výkon exekuční činnosti dle zákona. č. 120/2001 Sb., 99/1963 Sb. a souvisejícími předpisy a
také zákonné povinnosti vyplývající z vedení účetnictví, a souvisejících agend.
• Kategorie Subjektů, o kterých jsou zpracovávány údaje: Správce zpracovává zejména údaje o opráv-

něném, povinném, manželech/manželkách či bývalých manželech a manželkách, zákonných a smluvních
zástupcích účastníků řízení a osob zúčastněných na řízení (např. třetích osobách podávajících návrhy a
podání v rámci exekučního řízení a v rámci další činnosti soudního exekutora), údaje o spoluvlastnících,
osobách s předkupním právem či právem věcného břemene a zástavním právem, o zaměstnavatelích, zaměstnancích a jiných osobách, které mají postavení ve statutárních orgánech družstvech a společností, o
soudních znalcích a tlumočnících, likvidačních správcích, správcích závodu, správcích nemovitých věcí, likvidátorech, správcích dědictví a jejich zaměstnancích, o zájemcích o dražbu a účastnících dražby,
zájemců o sepis exekutorských zápisů, úschov a zájemců o výhradu práva dovolat se neúčinnosti právního
jednání, jakož i dalších osob, které jsou těmito úkony dotčeny a údaje o osob, které jsou ve smluvním
vztahu ke správci.
• Kategorie zpracovávaných osobních údajů:

1. Informace o účastnících řízení vedených ve spisu
• Oprávněný: jméno; příjmení; adresa bydliště, datum narození / Název společnosti, adresa sídla,
podpis, email, telefon, IČ, Výše pohledávky
•

Povinný: jméno; příjmení; adresa bydliště, datum a místo narození, RČ / Název společnosti, adresa sídla, IČ, podpis, email, telefon, Pohlaví, svéprávnost, číslo a platnost OP a ŘP, rodinný stav
a datum jeho změny, státní občanství, údaje o pravomocném odsouzení, údaje o majetku (vlastnictví nemovitosti, čísla bank. účtů včetně údaje o stavu a pohybech účtu, údaje z vlastníku
vozidel, a pod), identifikace zaměstnavatele (název společnosti, adresa sídla, IČ, kontakt), údaje
o dalších exekucích, výše srážky, výše dluhu,

•

Manžel Povinného: jméno; příjmení; adresa bydliště, datum a místo narození, RČ podpis, email,
telefon, pohlaví, svéprávnost, číslo a platnost OP, rodinný stav, státní občanství, údaje o majetku
(vlastnictví nemovitosti, čísla bank. účtů včetně údaje o stavu účtu, údaje z registru vozidel,
apod), zachycená podobizna a chování na videozáznamech z exekuce

•

Zaměstnavatel Povinného: Název společnosti, adresa sídla, IČ, / jméno; příjmení; sídlo

•

Právní zástupce: jméno; příjmení; adresa bydliště / Název společnosti, adresa sídla, podpis,
email, telefon, IČ, číslo účtu, zachycená podobizna a chování na videozáznamech z exekuce

•

Soudní exekutor: jméno; příjmení; adresa bydliště / Název společnosti, adresa sídla, podpis,
email, telefon, IČ, číslo účtu, ČOK, zachycená podobizna a chování na videozáznamech z exekuce

•

Insolvenční správce: jméno; příjmení; adresa bydliště / Název společnosti, adresa sídla, podpis, email, telefon, IČ, číslo účtu
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2. zajištění bezpečnosti zaměstnance při práci: velikosti ochranných pomůcek a evidence jejich
přidělení, lékařské prohlídky, obrazová podobizna na kamerovém záznamu, údaje o pracovních
úrazech, informace o školeních
3. monitorování a dokumentace technologického postupu: Datum, čas a místo, na kterém byla
prováděná exekuce, obrazová podobizna zúčastněných na kamerovém záznamu,
• Doba Zpracování – Doba zpracování je dána zákonem – skartační lhůta je 70 po uzavření spisu. Ostaní

údaje se budou řídit spisovým a skartačním řádem, případně Záznamem o zpracování osobních údajů.
Zpracování údajů kamerovým systémem a dalšími systémy je vždy pouze na omezenou dobu a je detailně
popsáno v Podrobné informaci o zpracování.
• Kategorie příjemců osobních údajů: Správce poskytuje osobní údaje především státním a jiným orgá-

nům, a to v rámci plnění svých zákonných povinností, které vyplývají z příslušným právních norem, dále
pak dohledovým orgánům jednak pro účely kontroly plnění povinností vyplývajících z přenesené působnosti soudní moci (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Exekutorská komora ČR, soudy), dále pak pro účely
plnění povinností vyplývajících z podnikatelského oprávnění (finanční úřad, zdravotní pojišťovna, správa
sociálního zabezpečení, pojišťovny), veřejné rejstříky (Centrální evidence exekucí, Rejstřík zahájených
exekucí), dále pak poskytuje osobní údaje dodavatelům služby, poštovním přepravcům, osobám s právem
nahlédnout do spisu, případně osobám, které prokážou právní zájem.
• Zdroje osobních údajů: Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly sděleny přímo Subjektem údajů

(zejména pak e-maily, telefonní a jiné prostředky chatové komunikace, sociální sítě a další zdroje), dále
pak zpracovává osobní údaje získané náhledem do veřejně přístupných rejstříků a z internetové sítě (veřejný a živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí), dále zpracovává údaje dle ust. § 33 a násl zákona č.
120/2001 Sb., přičemž tyto údaje jsou správci jednak sdělovány třetím osobami na základě tohoto zmocnění a dále pak má správce zákonné zmocnění a oprávnění vstupovat do evidencí spravovaných orgány
státní správy (zejména tedy centrální evidence obyvatel, centrální registr vozidel, centrální evidence vězněných osob, bankovní účty, zaměstnavatelé subjektu, penzijní připojištění, informace z finančních
orgánů, pojišťoven, dávkách sociálního zabezpečení, registr zbraní, plavební rejstřík atd.
• Zákonnost zpracování: podle čl. 6 odst. 1 písm. b), c), e), f) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A

RADY (EU) 2016/679 (GDPR), (zákony: č.120/2001 a 99/1963 Sb.)
• Podmínky Zpracování - Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném

rozsahu a účelem. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v
oblasti, mzdové a IT. Údaje budou zpracovány pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách
Správce. Údaje nebudou předány do 3. zemí ani mezinárodním organizacím, pokud nejsou účastníky.
• Pověřenec ochrany osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů jmenoval Správce pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností
ohledně zpracování osobních údajů se obracejte právě na Pověřence:
Identifikace pověřence: NOVAK SOFTWARE s.r.o.
IČ 26034166 se sídlem Branická 213/53, Praha 4, 140 00
Kontakt: gdpr@nsw.cz, Mantovská 697/1, Praha 10, 109 00
• Poučení o zpracování osobních údajů dle zákona - Osobní údaje o zaměstnanci Správce zpracovává v

rozsahu, v jakém je zaměstnanec poskytl nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a také Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a dalších pracovně právních povinností.
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• Poučení o právech:

1. Požádáte-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, Správce Vám takovou informaci
bez zbytečného odkladu poskytne. Obsahem informace bude vždy sdělení o: účelu zpracování osobních
údajů; rozsah osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašeho práva a oprávněných zájmů; a příjemci, případně kategoriích příjemců.
2. Máte rovněž právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným
Správcem.
3. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení (za
tímto účelem předně kontaktovat Pověřence) nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů
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