Informačná povinnosť

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
SÚDNE SPORY
1. Účel spracúvania osobných údajov:
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavovania a uplatňovania nárokov
v súdnych a mimosúdnych sporoch a následnej evidencie, ktorá sa týka účastníkov konania,
fyzických osôb dotknutých súdnym konaním, a fyzických osôb, ktoré môžu byť dotknuté
rozhodnutím orgánu verejnej moci.
2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 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).
3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok,
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok,
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
Zákon č. 233/1995 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a
exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov,
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
4. Zoznam osobných údajov:
Pre účel vybavovania a uplatňovania nárokov v súdnych a mimosúdnych sporoch a
následnej evidencie sa spracovávajú osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, rodné
priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, rodné číslo, číslo občianskeho
preukazu, dátum a miesto narodenia, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, ďalšie osobné
údaje uvedené v dokumentoch doložených v konaniach ako dôkazné prostriedky alebo
vyžiadaných správnymi orgánmi na účely súdnych konaní.
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5. Dotknuté osoby:
Účastník konania, fyzická osoba dotknutá súdnym konaním a exekučným konaním, a
fyzické osoby, ktoré môžu byť dotknuté rozhodnutím orgánu verejnej moci, dlžníci.
6. Lehoty uloženia osobných údajov:
•

Spisy (od ukončenia súdneho alebo exekučného procesu) – 10 rokov,

•

Podklady k exekučnému konaniu (od ukončenia súdneho alebo exekučného
procesu) – 10 rokov,

•

Súdne spory (od ukončenia súdneho alebo exekučného procesu) – 10 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa
nevykonáva.
8.

Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.
9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných
predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej
a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej,
administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými
právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.
10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.
11. Zverejňovanie údajov
Osobné údaje sa nezverejňujú.
12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany
Súd

Právny základ
na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a
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o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane
údajov).
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový
poriadok.
Orgány činné v trestnom konaní

na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 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).
Zákon 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.

Iný oprávnený subjekt

na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia
a Rady

Európskeho

(EÚ)

Parlamentu

2016/679

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).
Správne orgány

na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia Európskeho Parlamentu a
Rady (EÚ) 2016/679 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).
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(správny poriadok).
Ministerstva
republiky

spravodlivosti

Slovenskej na základe článku 6 ods. 1 písm. c)
Nariadenia
a Rady

Európskeho

(EÚ)

2016/679

Parlamentu
o ochrane

fyzických osôb pri spracúvaní osobných
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údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES

(všeobecné

nariadenie

o ochrane údajov).
Sprostredkovateľ

na základe sprostredkovateľskej zmluvy
článku 28 ods. 3 Nariadenia Európskeho
Parlamentu

a Rady

(EÚ)

2016/679

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).
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