Informácie o ochrane osobných údajov
Tento dokument slúži na poskytnutie informácií o právach dotknutých osôb, ktorých osobné údaje
spracúva Mgr. Lujza Michalovičová, súdny exekútor, so sídlom Exekútorského úradu Stráž 223,
960 01 Zvolen, zapísaný v zozname exekútorov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR (ďalej len
„Prevádzkovateľ“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie
GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZoOOÚ“).
Prevádzkovateľ, ako súdny exekútor je v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej
len „Exekučný poriadok“) štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného
výkonu exekučných titulov (ďalej len „exekučná činnosť“).
Prevádzkovateľ v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má v zmysle § 5 ods. 1 a ods. 2
Exekučného poriadku postavenie verejného činiteľa, pričom vykonávanie exekučnej činnosti je
výkonom verejnej moci.
Na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb pre účely exekučnej činnosti sa vzťahujú výnimky
podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ získava osobné údaje o dotknutých osobách na
základe exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej komunikácie s dotknutou osobou
nie je povinný poskytovať informácie podľa čl. 14 Nariadenia GDPR, z dôvodu možného ohrozenia,
znemožnenia alebo závažného sťaženia výkonu exekučnej činnosti. Prevádzkovateľ, ako súdny
exekútor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
výkone činnosti podľa Exekučného poriadku (profesijné tajomstvo). Táto povinnosť sa vzťahuje aj na
zamestnancov Prevádzkovateľa, ako aj na iné osoby, ktoré sa dozvedeli o skutočnostiach súvisiacich
s výkonom činnosti podľa Exekučného poriadku. Podmienky získavania osobných údajov dotknutých
osôb sú upravené v Exekučnom poriadku, pričom tento upravuje aj postupy a povinnosti súdneho
exekútora s cieľom zabezpečiť vhodné opatrenia na ochranu osobných údajov.
Vzhľadom k tomu, že Prevádzkovateľ dbá o ochranu osobných údajov, poskytujeme dotknutým
osobám nasledovné informácie v rozsahu, ktorý nemôže ohroziť, znemožniť alebo závažne sťažiť
výkon exekučnej činnosti a súčasne, na základe zákonných postupov je možné predpokladať, že
predmetné informácie boli dotknutým osobám poskytnuté iným prevádzkovateľom ktorý spracúval
osobné údaje pred vydaním exekučného titulu.
Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
Osobné údaje je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať len zákonným spôsobom, a za účelom plnenie
si zákonných povinností Prevádzkovateľa ako súdneho exekútora pri výkone exekučnej činnosti
a ďalšej činnosti v zmysle Exekučného poriadku a s tým súvisiacich právnych predpisov.
Okrem vyššie uvedeného účelu, je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje o dotknutých
osobách aj na nasledovné účely:
• personalistika a mzdy;
• účtovné a daňové účely;

•
•
•
•

archívne účely;
vybavovanie sťažností;
uplatňovanie práv Prevádzkovateľa a práv dotknutých osôb;
za účelom riadneho fungovania internetovej stránky Prevádzkovateľa, využíva Prevádzkovateľ
na svojej internetovej stránke súbory cookie.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje na základe týchto právnych základov:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden
konkrétny účel, a to len v tom prípade, ak nie je možné spracúvať osobné údaje na inom
právnom základe;
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
v zmysle Exekučného poriadku a s tým súvisiacich právnych predpisov;
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je
dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred
uzatvorením zmluvy;
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
Prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu
osobných údajov.
Kategórie dotknutých osobných údajov
Prevádzkovateľ pri výkone exekučnej činnosti je oprávnený spracúvať bežné osobné údaje, ako aj
osobitnú kategóriu osobných údajov, avšak v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu.
Kategórie príjemcov osobných údajov
Prevádzkovateľ pri plnení svojich zákonných povinností poskytuje osobné údaje, ktoré spracúva
nasledovným príjemcom:
• zamestnancom Prevádzkovateľa, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov na základe
pracovnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy;
• prevádzkovateľom poskytujúcim mzdové a účtovné poradenstvo;
• prevádzkovateľom IT, zabezpečujúcich najmä kontrolu a správu informačných systémov u
Zamestnávateľa;
• prevádzkovateľom poskytujúcim služby spojené s archiváciou dokumentov;
• prevádzkovateľom poskytujúcim poštové služby;
• bankám alebo pobočkám zahraničných bánk;
• poisťovniam;
• účastníkom a právnym zástupcom účastníkov exekučného konania, osobám dotknutým
exekučným konaním;
• zamestnávateľom dotknutých osôb;
• štátnym orgánom, organizáciám a inštitúciám;
• ďalším osobám, ktoré vedú evidenciu dotknutých osôb a ich majetku;
• Slovenskej komore exekútorov.

Prevádzkovateľ zároveň uvádza, že v zmysle Nariadenia GDPR orgány verejnej moci, ktoré môžu
prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského
štátu, sa nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci
sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov
spracúvania.
Doba uchovávania osobných údajov
Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb až do ukončenia exekučného
konania (zastavenia exekučného konania) a uchovávať (archivovať) ukončené exekučné spisy, ktoré
obsahujú osobné údaje o dotknutých osobách spracúvané pri výkone exekučnej činnosti najdlhšie po
dobu ustanovenú v zmysle § 209 a § 210 Exekučného poriadku v spojení s Kancelárskym poriadkom
pre súdnych exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č. 1618/1998-60
a v spojení so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Osobné údaje dotknutých osôb Prevádzkovateľ spracúva po dobu, počas ktorej Prevádzkovateľ ako
exekútor alebo súd potrebuje skončený spis na svoju činnosť. Ukončený spis Prevádzkovateľ
uchováva pod dobu 10 rokov od jeho ukončenia. Ak bola exekúcia zastavená zo zákona alebo z
dôvodu, že oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uloženia určená pre spis je
päť rokov. Lehotu uloženia možno v odôvodnených prípadoch a po prerokovaní s príslušným
archívom predĺžiť. Lehotu uloženia nemožno skrátiť.
Osobné údaje dotknutých osôb sú uchovávané 10 rokov po ukončení zmluvy, z dôvodu zákonných
povinností prevádzkovateľa viesť účtovníctvo a plniť daňové povinnosti.
Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov. Spracúvanie osobných údajov na tento účel je zákonnou povinnosťou
Exekútorského úradu.
Práva dotknutých osôb
Podľa článku 15 až 22 Nariadenia GDPR v spojení s § 21 až 28 ZoOOÚ má dotknutá osoba
nasledovné právo:
• požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú predstavuje právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má Prevádzkovateľ k
dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje používa. Vo väčšine prípadov budú
informácie o spracúvaní osobných údajov poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ
dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak dotknutá osoba o poskytnutie
týchto informácií požiadala elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky,
ak to bude technicky možné.
• na opravu osobných údajov - Prevádzkovateľ prijíma primerané opatrenia, aby zabezpečil
presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o má o dotknutých osobách k dispozícii. Na
žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ upraví, aktualizuje alebo doplní údaje, ktoré sú
nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

•

•
•

•

•
•

na vymazanie osobných údajov - dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných
údajov, avšak toto právo je potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností, čo
môže mať za následok, že žiadosti dotknutej osoby nebude možné vyhovieť.
na obmedzenie spracúvania osobných údajov - za určitých okolností môže dotknutá osoba
požiadať, aby Prevádzkovateľ prestal používať jej osobné údaje.
namietať spracúvanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo namietať voči
spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch
Prevádzkovateľa. Námietku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný posúdiť a v prípade
zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na práva a slobody
dotknutej osoby (test proporcionality), môže Prevádzkovateľ takejto námietke vyhovieť.
na prenosnosť osobných údajom - za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať
Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla, na inú tretiu
stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré boli
získané od dotknutej osoby na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá
osoba jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje,
ktoré o Prevádzkovateľ spracúva na základe Exekučného poriadku.
kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak sa osobné údaje
spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby).
podať návrh na začatie konania podľa §100 ZoOOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov
SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Právo na vymazanie osobných údajov sa v zmysle článku 17 ods. 3 Nariadenia GDPR neuplatňuje
pokiaľ je spracúvanie potrebné:
• na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva
členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;
• na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či
na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v
odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
• na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Zdroj z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z
verejne prístupných zdrojov
Prevádzkovateľovi ako súdnemu exekútorovi sú pri výkone exekučnej činnosti a ďalšej činnosti podľa
Exekučného poriadku, poskytované osobné údaje najmä od štátny orgánov, organizácií a inštitúcií,
zamestnávateľov dotknutých osôb, bánk, poisťovní, ako aj z verejne dostupných zdrojov.
Prevádzkovateľ ako súdny exekútor je pri výkone exekučnej činnosti oprávnený zisťovať majetkové
pomery dotknutej osoby (povinného) za účelom vymoženia nároku oprávneného spôsobom
ustanoveným osobitným zákonom.
Prevádzkovateľ uvádza, že pri spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby, sa neuplatňuje
automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia
GDPR.

Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa a zodpovednú osobu:
Mgr. Lujza Michalovičová, súdny exekútor
Exekútorský úrad Zvolen
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 42188903
Email: urad@exekutorzv.sk
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov môže dotknutá osoba
kontaktovať Prevádzkovateľa priamo prostredníctvom zodpovednej osoby.
Kontakt na zodpovednú osobu:
Email: gdpr@exekutorzv.sk
Tel. č.: +421 45 5240 240

