INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie osobných údajov súdnym exekútorom predstavuje imanentnú súčasť
výkonu funkcie exekútora a je predpokladom efektívneho zabezpečenia výkonu
exekučnej činnosti.
INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
1. V súlade s ust. čl. 4 bod 7 GDPR (Nariadenie 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, ďalej len
„GDPR“) prevádzkovateľ“ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej
moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí
účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.
2. Súdneho exekútora nemožno považovať za prevádzkovateľa v prípade, ak
osobné údaje získa náhodným spôsobom bez predchádzajúceho určenia
účelu ich spracovania. Takáto situácia môže nastať napríklad vtedy, ak sú
súdnemu exekútorovi poskytnuté osobné údaje, o ktoré nežiadal, alebo sú
tieto poskytnuté nedopatrením alebo omylom a tieto súdny exekútor
nebude spracovávať. V daných prípadoch sa na súdneho exekútora GDPR
nevzťahuje.
3. Súdny exekútor JUDr. Jozef Ďurica, IČO: 37822314, so sídlom
exekútorského úradu vo Zvolene, Borovianska 17, týmto ako
prevádzkovateľ osobných údajov informuje dotknuté osoby o spracúvaní
osobných údajov.
4. V prípade akýchkoľvek otázok sa dotknutá osoba môže s otázkami
súvisiacimi so spracúvaním jej osobných údajov obrátiť na súdneho
exekútora prostredníctvom e-mailu: jozef.durica@ske.sk.
ÚČEL, ROZSAH, PRÍJEMCA A ČAS SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Súdny exekútor pri výkone exekučnej činnosti ako štátom určená
a splnomocnená osoba na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov,
spracúva osobné údaje na nasledovné účely:
a) Nútený výkon exekučných titulov podľa Zákona č. 233/1995 Z.z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti – právnym základom tohto
spracovania osobných údajov je Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Súvisiacimi právnymi predpismi sú Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti, Civilný sporový poriadok, Civilný
mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Občiansky zákonník,
Obchodný zákonník, Trestný zákon, ako aj stavovské predpisy Slovenskej
komory exekútorov.

V rámci danej činnosti môže dochádzať k spracovaniu osobných údajov,
ktoré je potrebné pre činnosť súdneho exekútora, ako napríklad:
I.

jednoznačná identifikácia účastníka konania,

II.

možnosť vykonania lustrácie majetkových pomerov povinného
v registroch prístupných exekútorovi (Register obyvateľov SR,
evidencia motorových vozidiel, katastrálny portál, evidencia väzobne
stíhaných osôb a osôb odsúdených),

III.

lustrácia majetkových pomerov povinného vykonaním súčinnosti
u tretích osôb podľa § 42 Exekučného poriadku (napr. banky,
Sociálna poisťovňa, telekomunikačné spoločnosti, poisťovne a pod.),

IV.

overenie totožnosti
exekučného spisu,

V.

posúdenie účastníka exekučného konania z pohľadu potenciálnej
zaujatosti súdneho exekútora podľa § 33 Exekučného poriadku,

VI.

spísanie návrhu na vykonanie exekúcie,

VII.

evidencia finančných prostriedkov vymožených od povinných osôb
a odvedených v prospech osôb oprávnených,

VIII.

prijímanie do úschovy v súvislosti s výkonom exekúcie,

IX.

doručovanie súdnych písomností, ak súdneho exekútora o ich
doručenie požiada súd,

X.

vykonávanie úkonov, na ktoré súdneho exekútora poverí súd,

XI.

vykonávanie funkcie zodpovednej osoby podľa GDPR,

XII.

vedenie spisovej agendy súdneho exekútora

osôb

oprávnených

na

nahliadanie

do

Na spracúvanie osobných údajov pre účely exekučnej činnosti sa pri plnení
povinnosti transparentne informovať dotknutú osobu vzťahujú výnimky
podľa čl. 14 ods. 5 Nariadenia. Exekútorský úrad získava osobné údaje na
základe exekučného titulu, pričom až do nadviazania prvej písomnej
komunikácie s účastníkom konania, nie je povinný poskytovať informácie
podľa čl. 14 Nariadenia, z dôvodu možného ohrozenia, znemožnenia alebo
závažného sťaženia výkonu exekučnej činnosti. Exekútor je povinný
zachovávať mlčanlivosť podľa § 30 Exekučného poriadku (profesijné
tajomstvo).

b) Mzdové a personálne činnosti - právnym základom tohto spracovania
osobných údajov je Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súvisiacimi právnymi
predpismi sú Zákonník práce, Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti, § 78 Zákona o ochrane osobných údajov a iné pracovno-právne
predpisy.
c) Účtovné a daňové účely – právnym základom tohto spracovania
osobných údajov je Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Súvisiacimi právnymi
predpismi sú zákony súvisiace s vedením účtovníctva súdneho exekútora
a taktiež predpisy v oblasti správy daní.
d) Plnenie povinností, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov – v rámci
týchto povinností súdneho exekútora môže ísť o spracovanie osobných
údajov, ktoré je potrebné napríklad:
I.

pre vedenie evidencie sťažností podaných na osobu súdneho
exekútora,

II.

pre plnenie povinností súdneho exekútora vo vzťahu k Slovenskej
komore exekútorov,

III.

pre plnenie povinností súvisiacich s ochranou pred legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu,

IV.

pre vedenie správy registratúry, príjem a expedovanie podaní.
Právnym základom tohto spracovania osobných údajov je Článok 6 ods. 1
písm. c) GDPR ako aj § 78 Zákona o ochrane osobných údajov.
Súvisiacimi predpismi sú:

1. Exekučný poriadok,
2. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 68/2017 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona NR SR č. 233/1995 Z.z.
o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení
ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
3. Nariadenie Vlády SR č. 268/2006 Z.z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri
výkone rozhodnutia v znení neskorších predpisov,
4. Disciplinárny poriadok SKE,
5. Organizačný poriadok SKE,
6. Volebný poriadok SKE,
7. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti,
8. Zákon o e-governmente,
9. Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
10. Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov,
11. Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdrojom osobných údajov pri výkone exekučnej činnosti sú:
Poverenie na vykonanie exekúcie, súčinnosť oprávneného v exekučnom konaní,
súčinnosť štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a iných orgánov
verejnej moci, notárov, iných fyzických osôb a právnických osôb, ak rozhodujú o
právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb a
právnických osôb, súčinnosť právnických osôb, ktoré z úradnej moci alebo
vzhľadom na predmet svojej činnosti vedú evidenciu osôb a ich
majetku, z verejne dostupných zdrojov, z vyhlásení povinného a tretích osôb
1. Pri výkone exekučnej činnosti súdny exekútor spracúva osobné údaje
účastníkov
exekučného
konania
(povinných,
oprávnených,
manžela/manželky povinného) v tomto rozsahu:
a) identifikačné údaje účastníkov exekučných konaní
I.

najmä meno, priezvisko, akademický titul, dátum narodenia, rodné číslo,
miesto narodenia, štátna príslušnosť, národnosť, dátum úmrtia, miesto
úmrtia, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, adresa
trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, adresa faktického pobytu,
v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj adresa miesta podnikania,
rodinný stav, pohlavie,

b) kontaktné údaje účastníkov konania, najmä kontaktné adresy, e-mailová
adresa, telefónne číslo, dátová schránka na Ústrednom portáli verejnej
správy,
c) ďalšie opisné údaje (bankové spojenie, zamestnávateľ, zoznam vydaných
dokladov (občiansky preukaz, cestovný pas), príbuzenské vzťahy, väzba
a výkon trestu odňatia slobody a pod.,
d) informácie z externých zdrojov, predovšetkým verejne dostupných
registrov, napríklad obchodný register, konkurzný register, centrálny
register exekúcií a pod.,
e) kópie dokladov (napr. exekučných titulov, zmlúv a pod.)
f) údaje o majetku, najmä príjmy povinných a ich platiteľov, účty v bankách
a ich zostatky, peňažné pohľadávky, cenné papiere, podiely v obchodných
spoločnostiach a družstvách, podnik, nehnuteľný majetok, hnuteľný
majetok, iné majetkové práva, poistenie, vkladné knižky, stavebné
sporenia, záväzky, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, prebiehajúce
exekučné konania, konkurzy, oddlženia, vodičský preukaz, ťarchy na
majetku, predmety duševného vlastníctva, zápis v registroch vedených
Národnou bankou Slovenska.

2. Príjemcom osobných údajov, spracovávaných v rámci exekučnej činnosti je
účastník exekučného konania a jeho zástupca, orgán verejnej moci, orgán
správy daní a poplatkov, orgán a osoba vykonávajúca dohľad nad
činnosťou súdneho exekútora, subjekt, ktorý vedie evidenciu osôb a ich
majetku, osoba dotknutá exekučným konaním (predovšetkým osoba, ktorej
sa ukladajú povinnosti pri jednotlivých spôsoboch vedenia exekúcie;
osoba, od ktorej je vyžadovaná súčinnosť)
3. Osobné údaje spracovávané v súvislosti s exekučnou činnosťou súdny
exekútor spracúva v súlade s ust. Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch
a registratúrach v spojení s Kancelárskym poriadkom pre súdnych
exekútorov, ktorý bol vydaný Výnosom Ministerstva spravodlivosti SR č.
1618/1998-60. Osobné údaje sú spracovávané počas prebiehajúceho
exekučného konania a po dobu 10 rokov od prvého dňa roka
nasledujúceho po roku, v ktorom bolo exekučné konanie skončené. Pri
zastavení exekúcie zo zákona alebo z dôvodu, že oprávnený alebo
povinný zanikol bez právneho nástupcu, lehota uchovávania osobných
údajov je päť rokov. Táto lehota môže byť v odôvodnených prípadoch a po
prerokovaní s príslušným archívom predĺžená. Lehotu uloženia nemožno
skrátiť. Na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú
spracovávané osobné údaje najmä na základe Zákona č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník.
Súdny exekútor má povinnosť spracovávané osobné údaje poskytnúť pri
kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo
inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napr. Zákon č. 171/1993 Z.z.
o Policajnom zbore, Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).
Všetky osobné údaje súdny exekútor uchováva bezpečne, v súlade
s bezpečnostnou politikou Exekútorského úradu a len po dobu nevyhnutnú na
splnenie účelu spracovania. Prístup k osobným údajom majú výlučne osoby
poverené súdnym exekútorom ako prevádzkovateľom. Osobné údaje sú
zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Exekútorského úradu, pričom zo
zálohových úložísk budú úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami
zálohovanie ich vymazanie bude možné. Osobné údaje, ktoré sú uchovávané na
záložných úložiskách, slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom,
najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu.
Súdny exekútor je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade
s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných
údajov.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracovania
s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada zodpovedná
osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť:
e-mail: urad@eudurica.sk
telefón: 045/532 52 39, 0911 376 737
korešpondenčná adresa: Exekútorský úrad Zvolen, do rúk zodpovednej osoby
GDPR, Borovianska 17, 960 01 Zvolen.
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
Dotknutá osoba má právo žiadať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či
spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať
prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania
b) kategórie dotknutých osobných údajov
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné
organizácie
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak
to nie je možné, kritériá na jej určenie
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov
týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu
g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné
informácie, pokiaľ ide o ich zdroj
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v týchto
prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a
predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
2. Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách
týkajúcich sa prenosu.
3. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za
akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak
dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa
poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba
nepožiadala o iný spôsob.
4. Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na
práva a slobody iných.

b) Právo na opravu
V prípade, ak dotknutá osoba má vedomosť o tom, že súdny exekútor
spracováva jej osobné údaje nepresne, neúplne alebo tieto sú neaktuálne, má
právo na to, aby súdny exekútora ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely
spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)
Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného
odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je
povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z
týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie účelu, na ktoré sa získavali
alebo inak spracúvali,
b) ak neexistuje iný právny základ pre spracovávanie osobných údajov,
c) dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov podľa článku 21
ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 Nariadenia,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa
práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej
spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 Nariadenia.
Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný
vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na
vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení,
aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov,
že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje,
ich kópiu alebo repliky.
Uplatnenie práva dotknutej osoby na vymazanie resp. „zabudnutie“ je
potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môže ísť
o určité právne a regulačné povinnosti, za účelom splnenia ktorých, nebude
možné žiadosti o vymazanie vyhovieť. Právo na vymazanie osobných údajov
môže byť obmedzené v prípade, pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) 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,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9
ods. 2 písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3 Nariadenia,

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo
historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia,
pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
d) Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má za určitých okolností právo na to, aby súdny exekútor prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) dotknutá osoba namietne správnosť spracúvaných osobných údajov, a to
počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov,
b) ak spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie
právnych nárokov,
d) ak dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1
Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Ak boli splnené podmienky na vyhovenie žiadosti dotknutej osoby
o obmedzenie spracovávania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s
výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na
ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého
verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
V prípade, ak dotknutá osoba dosiahla obmedzenie spracúvania osobných
údajov, má súdny exekútor ako prevádzkovateľ povinnosť dotknutú osobu
informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
Každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie
spracúvania uskutočnené podľa článku 16 Nariadenia, článku 17 ods. 1
Nariadenia a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to
nevyžaduje neprimerané úsilie, je súdny exekútor povinný oznámiť každému
príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté. Súdny exekútor ako
prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá
osoba požaduje.
e) Právo na prenosnosť údajov
Za určitých okolností má dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré
sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje

ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto
osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
alebo článku 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1
písm. b), a b)
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov
podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného
prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
Uplatňovanie práva na prenosnosť údajov sa v rámci výkonu exekučnej
činnosti týka len osobných údajov, ktoré súdny exekútor získal od dotknutej osoby
na základe jej súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba jednou
zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie
nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, t.j. nevzťahuje sa na osobné údaje,
ktoré súdny exekútor o dotknutej strane spracováva na základe Exekučného
poriadku.
f) Právo namietať voči spracúvaniu
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane
namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.
Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže
nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Súdny exekútor, ako prevádzkovateľ, týmto upozorňuje dotknuté osoby na
právo namietať voči spracúvaniu ich osobných údajov. Prípadnú námietku je
súdny exekútor povinný posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli
k dispozícii v čase posúdenia dopadov na práva a slobody dotknutej osoby (test
proporcionality), môže vznesenej námietke vyhovieť.
g) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade vzniku pochybností o zákonnosti spracovania osobných údajov
dotknutej osoby má táto osoba právo obrátiť sa na zodpovednú osobu
prevádzkovateľa, ktorá všetky podnety a sťažnosti riadne preverí.
Ak dotknutá osoba nie je spokojná s poskytnutým vyjadrením alebo sa
domnieva, že jej osobné údaje súdny exekútor spracúva nespravodlivo alebo
nezákonne, môže podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu

osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. číslo:
+421/2/32313214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Ďalšie informácie
Súdny exekútor spracúva osobné údaje v zmysle zásad prezumovaných
Nariadením a to zásady zákonnosti, spravodlivosti, transparentnosti,
minimalizácie údajov a minimalizácie ich uchovávania, zásady správnosti,
integrity a dôvernosti a zásady zodpovednosti.
Poskytnutie osobných údajov požadovaných súdnym exekútorom je
zákonnou povinnosťou. Ak neposkynutie požadovaných osobných údajov bráni
ukončeniu exekúcie, súdny exekútor môže dožiadať orgány Policajného zboru
o predvedenie dotknutej osoby k súdnemu exekútorovi. Trovy predvedenia hradí
predvádzaný.
Ak ani na výzvu súdu súdnemu exekútorovi nebudú poskytnuté
požadované osobné údaje, súd môže, na návrh súdneho exekútora uznesením
uložiť poriadkovú pokutu do výšky 500,00 EUR a pri opakovanom porušení
povinnosti do výšky 2 000,00 EUR. Poriadková pokuta je príjmom štátneho
rozpočtu. Uvedením nepravdivých údajov možno naplniť skutkovú podstatu
trestného činu marenia exekučného konania v zmysle ust. § 243a ods. 1 písm. a)
Trestného zákona; zadržaním, sfalšovaním, pozmenením alebo zničením
zaznamenaných informácií o majetku alebo finančných aktivitách možno naplniť
skutkovú podstatu trestného činu marenia exekučného konania v zmysle ust. §
243a ods. 1 písm. c) Trestného zákona, za ktoré možno uložiť trest odňatia
slobody
- až na dva roky
- na šesť mesiacov až tri roky, ak bude trestným činom
marenia
exekučného konania spôsobená väčšia škoda
- na tri roky až osem rokov ak bude trestným činom marenia exekučného
konania spôsobená škoda veľkého rozsahu.
V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov
dotknutých osôb, môžete Exekútorský úrad JUDr. Jozefa Ďuricu kontaktovať
prostredníctvom zodpovednej osoby.

