INFORMÁCIE SPRÁVCU KONKURZNEJ PODSTATY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV V RÁMCI KONKURZNÉHO/REŠTRUKTURALIZAČNÉHO KONANIA,
KONANIA O ODDLŽENÍ

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri plnení povinností
správcu konkurznej podstaty osobné údaje.

Prevádzkovateľ:
JUDr. František Kočka,
správca konkurznej podstaty,
so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice
značka správcu S 715
Ak máte akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať telefonicky na tel. č. + 421 55/ 6221992, emailom na office@advokatkocka.sk alebo poštou na adresu kancelárie. V prípade, ak chcete podať
žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť písomne na adresu kancelárie alebo
elektronicky na e-mail office@advokatkocka.sk

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadim primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných
údajov (ďalej len “nariadenie”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými
ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“), ktoré sa na mňa
vzťahujú, zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj ďalšími všeobecne
záväznými predpismi.

Prečo spracúvam Vaše osobné údaje?
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné najmä na účely výkonu funkcie a činnosti správcu
konkurznej podstaty a pre riadne zabezpečenie konkurzného/reštrukturalizačného konania a konania o
oddlžení.
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Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvam Vaše osobné údaje?
účel

právny základ podľa

súvisiace právne predpisy

nariadenia
výkon funkcie a činnosti
konkurzného/reštrukturalizačného
správcu
týkajúci sa ochrany oprávnených
záujmov
konkurzného/reštrukturalizačného
správcu

plnenie povinností v rámci
predchádzania a odhaľovania
legalizácie príjmov z trestnej

plnenie zákonnej povinnosti podľa
čl. 6 ods. 1 písm. c/ nariadenia,
zákona

zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii
zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch

oprávnený záujem
konkurzného/reštrukturalizačného
správcu alebo tretích strán podľa
čl. 6 ods. 1 písm. f/ nariadenia,
zákona

nariadenie, zák. č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii,
zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zák., zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník, zákon č.
301/2005 Z.z. Trestný poriadok,
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný
zákon, zákon č. 160/2015 Z.z.
Civilný sporový poriadok, zákon
č. 161/2015 Z.z. Civilný
mimosporový poriadok, zákon č.
162/2015 Z.z. Správny súdny
poriadok, zákon č. 71/1967 Zb.
Správny poriadok, zákon č.
372/1990 Zb. o priestupkoch

plnenie zákonnej povinnosti podľa
čl. 6 ods. 1 písm. c/ nariadenia,
zákona

zák. č. 297/2008 Z.z. o ochrane
pred legalizáciou príjmov z
trestnej činnosti a o ochrane pred
financovaním terorizmu

čl. 89 nariadenia

zákon č. 395/2002 Z.z.
o archívoch a registratúrach

činnosti
štatistické účely, archívne účely
vo verejnom záujme a účely
historického a vedeckého
výskumu
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kategórie osobných údajov

bežné osobné údaje
kontaktné a identifikačné údaje,
majetkové/rodinné pomery, zamestnanie

kategória dotknutých osôb

dlžník/úpadca
(okrem úpadcu štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu úpadcu, prokurista úpadcu,
odborný zástupca zodpovedný za podnikanie
úpadcu, likvidátor úpadcu, nútený správca
úpadcu a zákonný zástupca úpadcu; ak je
úpadcom právnická osoba bez štatutárneho
orgánu, povinnosť poskytnúť súčinnosť
správcovi rovnako ako úpadca má aj osoba,
ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu naposledy)
tretie osoby

Komu sprístupňujem Vaše osobné údaje?
Osobné údaje sprístupňujem len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu
údajov napr. orgánom verejnej moci /súdom, správnym orgánom/, zamestnancom, poskytovateľom
účtovných služieb, poskytovateľom IT služieb (hosting, systém, podpora).
Do ktorých krajín prenášam Vaše osobné údaje?
Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín nevykonávam.
Aké automatizované individuálne rozhodovania vykonávam?
Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nevykonávam.
Ako dlho uchovávam Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávam po dobu trvania konkurzného/reštrukturalizačného konania, konania
o oddlžení až do jeho právoplatného skončenia a po jeho skončení v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Z akých zdrojov o Vás získavam osobné údaje?
•

priamo od Vás (na základe súčinnosti podľa § 74 zák. č. 7/2005 Z.z.)

•

z konkurzného súdu
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•

z verejne prístupných registrov (kataster nehnuteľností, obchodný register...)

•

údaje o majetku (okrem súčinnosti úpadcu § 74) aj na základe súčinnosti tretích osôb podľa §
75 zák. č. 7/2005 Z.z.
Poskytnutie osobných a iných údajov je zákonnou povinnosťou. Následkom ich
neposkytnutia môže byť uloženie rôznych povinností zo strany konkurzného súdu, alternatívne
vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti.
Aké práva máte ako dotknutá osoba?

•

právo na prístup k osobným údajom
znamená Vaše právo získať informácie o tom, či spracovávame Vaše osobné údaje a pokiaľ
áno o aké údaje ide a akým spôsobom sa spracovávajú vrátane práva na poskytnutie kópie
spracúvaných osobných údajov.

•

právo na opravu/doplnenie a/alebo vymazanie („zabudnutie“) osobných údajov
právo na opravu/doplnenie znamená Vaše právo požadovať bez zbytočného odkladu opravu
nepresných údajov, ktoré sa Vás týkajú na Vašu žiadosť. Neúplné osobné údaje máte právo
kedykoľvek

doplniť.

Právo

na

výmaz

osobných

údajov

predstavuje

povinnosť

prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje ktoré o Vás spracováva, pokiaľ sú splnené určité
podmienky a vy o to požiadate.
•

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
máte právo, aby prevádzkovateľ v určitých prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.
Proti spracovaniu, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany
alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočňovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku.

•

právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

•

právo na prenosnosť osobných údajov
Vám dáva možnosť získať osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v bežnom
a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne predať inému prevádzkovateľovi
alebo pokiaľ je to technicky možné žiadať, aby si ich prevádzkovatelia odovzdali medzi
sebou.

•

právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie osobných údajov odvolať bez toho, aby to
malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho
odvolaním
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právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov sa neuplatní, pretože
Vaše osobné údaje sú spracovávané z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti a nie na základe
súhlasu so spracovaním.
•

na poskytnutie informácie o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane
profilovania

•

právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na
automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa
Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú

•

právo podať sťažnosť dozorovému orgánu v prípade Vašej nespokojnosti so spracovaním
Vašich osobných údajov uskutočňovaného prevádzkovateľom:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
tel.: +421 /2/ 3231 32220
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre
práva a slobody fyzických osôb, sme ako prevádzkovateľ povinný Vám bez zbytočného odkladu
oznámiť porušenie ochrany Vašich osobných údajov s poskytnutím informácie a to najmenej v
rozsahu i. mena/názvu a kontaktných údajov zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde
možno získať viac informácií a ii. opisu pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných
údajov. Oznámenie podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje v prípade, ak je splnená ktorákoľvek
z nasledovných podmienok i. prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné
opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov
týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré
nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie, ii. prevádzkovateľ prijal následné
opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne
už nebude mať dôsledky, iii. by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto
toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby
budú informované rovnako efektívnym spôsobom.
V Košiciach dňa 25.5.2018
_____________________________
JUDr. František Kočka
konkurzný/reštrukturalizačný správca
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