Informace insolvenčního správce jakožto správce osobních údajů pro dlužníka jakožto subjekt
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 (dále jen GDPR),
v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci insolvenčního řízení, jehož účastníkem je
dlužník (dále insolvenční řízení).

Správce osobních údajů
Jméno: Ing. Bc. Radek Staufčík
IČO:

76185931

Sídlo: tř. Masarykova 207, 698 01 Veselí n./Mor., okr. Hodonín
Kategorie osobních údajů (rozsah zpracování)
Údaje o dlužníkovi, které se podávají insolvenčnímu soudu a insolvenčnímu správci zejm.:
Váš kontakt a informace o Vašich poměrech, zejména:
- Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla), zejména pak údaje, které nám
předal insolvenční soud
- údaje o Vašich majetkových poměrech, zaměstnání a rodinných poměrech, které nám sdělíte.
Údaje, které o Vás získáme z dalších zdrojů, zejména:
- údaje o Vašem majetku dle veřejných rejstříků (Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík,
evidence cenných papírů, registr vozidel)
- údaje o Vašem majetku zjištěných na základě zákonné součinnosti dle § 43 a násl. zák.
182/2006 Sb. (dále jen IZ) od dalších subjektů (zejména banky, spořitelní a úvěrní družstva).
Poskytnutí osobních (a jiných) údajů je zákonným požadavkem a jste nám povinen sdělit na základě
ustanovení § 210 a násl. IZ.
Právní důvod pro zpracování
Plnění právních povinností insolvenčního správce dle obecně závazných právních předpisů
Výkon oprávněných zájmů insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení či v souvislosti s ním,
které představují shromáždění skutečností a údajů, prokazujících řádný výkon funkce insolvenčního
správce. K tomuto zpracování není potřeba Váš souhlas a ani ho po Vás nevyžadujeme.
Účel zpracování
Výkon funkce insolvenčního správce s odbornou péčí a svědomě v souladu s dle § 36 odst. IZ a
ostatními obecně závaznými právními předpisy.
Příjemci osobních údajů
Orgány veřejné moci (zejména insolvenční soud a správní orgány) a procesní subjekty uvedené v § 9
IZ, dotčené insolvenčním řízením.

Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání insolvenčního řízení a dále po dobu 5 let od nabytí
právní moci rozhodnutí, jímž se insolvenční řízení končí.
Práva dlužníka jakožto subjektu údajů
Právo na přístup k osobním údajům znamená, že dlužník má právo od insolvenčního správce získat
informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým
způsobem jsou zpracovávány. Dlužník má také právo, aby insolvenční správce bez zbytečného
odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má
dlužník právo kdykoli doplnit.
Právo na výmaz osobních údajů představuje povinnost insolvenčního správce zlikvidovat osobní
údaje dlužníka, které o něm zpracovává za podmínek dle čl. 17 GDPR, zejména tehdy, pokud již
nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny (toto právo naplňuje rovněž tzv. právo být
zapomenut).
Právo na omezení zpracování představuje povinnost insolvenčního správce v případech dle čl. 18
GDPR omezit zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných
zájmech insolvenčního správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
nebo při výkonu veřejné moci, má dlužník právo vznést námitku.
Dlužník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů prováděným insolvenčním
správcem podat stížnost správci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

