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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO SUBJEKTY ÚDAJŮ

SOUDNÍ SPORY

1. Účel zpracování osobních údajů: 
Účelem zpracování osobních údajů je vyřizování soudních sporů podle zvláštních zákonů. V
případě,  že  v  důsledku  neplnění  smluvních  povinností  bude  potřeba  vymáhat  si  své
pohledávky v soudním a následně i v exekučním řízení, musí se zpracovávat osobní údaje
subjektů údajů v rozsahu potřebném pro uplatnění pohledávek správce. Pro tyto účely se
zpracovává pouze běžná kategorie osobních údajů.

2. Zákonnost zpracování osobních údajů:
Osobní údaje se zpracovávají na základě článku 6 odst. 1 písm. b) a c) Nařízení Evropského
parlamentu a  Rady  (EU)  2016/679  o  ochraně  fyzických osob  při  zpracovávání  osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů,  kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné
nařízení o ochraně údajů).

3. Zákonná povinnost zpracování osobních údajů:
- Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád,
- Zákon  č.  120/2001  Sb.  O soudních  exekutorech  a exekuční  činnosti  (exekuční  řád)

a o změně dalších zákonů.

4. Seznam osobních údajů:
Jméno, příjmení a adresa bydliště, adresa pro doručování v elektronické formě, podpis, další
osobní údaje zjištěné nebo poskytnuté v průběhu vyřizování soudních sporů.

5. Subjekty údajů:
Fyzické osoby v postavení účastníků řízení.

6. Lhůty uložení osobních údajů:
Po dobu 10 let po pravomocném ukončení řízení.

7. Oprávněný zájem správce:
Zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů provozovatele se neprovádí.

8.   Postup osobních údajů do třetích zemí:
Osobní údaje se do třetích zemí neposkytují.

9. Technické a organizační bezpečnostní opatření:



Informační povinnost                                                                                               

Organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů jsou zpracovány v interních
předpisech správce. Bezpečnostní opatření jsou prováděny v oblastech fyzické a objektové
bezpečnosti,  informační  bezpečnosti,  kódované  zprávy,  personální,  administrativní
bezpečnosti  a  ochrany  citlivých  informací,  s  přesně  definovanými  pravomocemi  a
povinnostmi uvedenými v bezpečnostní politice.

10. Příjemci osobních údajů (třetí strany):

Třetí strany Právní základ

Orgány činné v trestním řízení Zákon  č.  141/1961  Sb.  o  trestním  řízení
soudním  (Trestní  řád)  a o změně  dalších
zákonů

Příslušný soud, právní zástupci Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád

Jiný oprávněný subjekt (např. účastníci řízení) Na základě článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
o  ochraně  fyzických  osob  při  zpracovávání
osobních  údajů  a  o  volném  pohybu  těchto
údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES
(obecné nařízení o ochraně údajů)

Zpracovatel  -  externí  společnosti
zpracovávající  osobní  údaje  jménem  správce
jako  např.,  technická  podpora  zabezpečující
provoz počítačových a síťových prostředků

společnost  SIA  „AlexoMedia“,  se  sídlem:
Riepniku  2-45,  LV-1050  Riga,  Lotyšsko,  IČO:
40103238189

na  základě  článku  28  Nařízení  Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně
fyzických  osob  při  zpracovávání  osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým
se  zrušuje  směrnice  95/46  /  ES  (obecné
nařízení o ochraně údajů)


