
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“) 

Správcem osobních údajů je Mgr. Martina Havlová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 10, IČ 01791354 se 

sídlem Českomoravská 18/142, Praha 9, 190 00 (dále jen „Správce“). 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Martina Urbanová, advokátka, IČ 04508807, se sídlem 28. pluku 

484/15, Praha 10, 101 00; tel.: +420 773 129 788, mail: mart.urbanova@gmail.com. 

Osobní údaje jsou jakékoli informace o identifikovaném nebo identifikovatelném subjektu údajů. Subjektem údajů je 

fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (zejm. účastníci exekučního řízení).  

Osobní údaje jsou zpracovávány vzhledem ke skutečnosti že: 

a) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (na základě zákona (zejm. 

zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 

ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 99/1693 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů) za 

účelem  

b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení 

opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu za účelem realizace takto uzavřené 

smlouvy a/nebo 

c) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu při výkonu veřejné moci, kterým je 

pověřen správce za účelem provedení nuceného výkonu exekučního titulu a/nebo 

d) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany za účelem, který bude 

správcem jako oprávněný zájem stanoven. 

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu stanoveném zákonem a platnými právními předpisy, v rozsahu, v jakém je 

příslušný subjekt údajů správci poskytl v souvislosti s plněním smlouvy či v rozsahu nutném k plnění zákonných 

povinností správce.  

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu uloženou správci zákonem či obecnými právními předpisy, po dobu plnění 

smluvních povinností, příp. po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.  

Kategoriemi osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, jsou zejména adresní a identifikační údaje sloužící k 

jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, 

adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo 

faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení, údaje o majetku, o dalších 

exekučních řízeních), a další nezbytné údaje. Předmětem zpracování mohou být i zvláštní kategorie osobních údajů 

(údaje o zdravotním stavu) a to vzhledem k tomu, že toto zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu 

právních nároků. 

Dalším příjemcem osobních údajů je společnost AVE Soft s.r.o., IČ 25378392 se sídlem Dostálova 882/63, Heřmanice, 

713 00 Ostrava, Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, iDEMAX s.r.o., 

IČ: 05879728, se sídlem Polní 451, 415 10 Teplice a JURIS REAL Dražby, a.s., IČ: 24140384, se sídlem Šrobárova 2100/49, 

130 00 Praha 3 - Vinohrady, provozující portál www.exdrazby.cz, jakožto zpracovatelé osobních 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 dozorového úřadu, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů 

postupuje v rozporu s GDPR. 


