Zásady zpracování osobních údajů
I. Informace o zpracování osobních údajů
Tyto „Zásady zpracování osobních údajů“ se vztahují na zpracování osobních údajů
v souvislosti s provozem Portálu dražeb a dražebního portálu na www.portaldrazeb.cz (dále
jen „Portál dražeb“).
Exekutorská komora ČR se sídlem Na Pankráci 1062/58, 140 00 Praha 4, IČ 70940517 (dále
též „Komora“), při zpracování osobních údajů vychází z platného znění Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“ nebo
„Nařízení“) a všech souvisejících zákonů. Především respektuje všechny zásady Nařízením
specifikované, tedy osobní údaje zpracovává pro jasně a srozumitelně definovaný účel,
zákonnými prostředky a pouze po nezbytnou dobu. Zpracovávaná data jsou chráněna
vhodnými technickými a organizačními opatřeními s ohledem k jejich povaze a nemá k nim
přístup žádná neoprávněná osoba.
Exekutorská komora ČR nepředává osobní údaje zpracovávané v souvislosti s provozem
Portálu dražeb zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním
organizacím. Za účelem plnění smlouvy předává Exekutorská komora ČR osobní údaje
uživatelů dražebníkům, do jejichž dražby se uživatel přihlásil.
V případě dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se můžete
písemně obrátit na brněnskou pobočku Exekutorské komory ČR na adrese Radnická 14/16,
602 00 Brno, nebo prostřednictvím datové schránky (ID DS: vfrai9p), nebo e-mailu, na který
byl registrován Váš uživatelský účet, či e-mailu opatřeného zaručeným elektronickým
podpisem, na adresu dpo@ekcr.cz
II. Získávání osobních údajů
Osobní údaje jsou získávány především při registraci a ověření uživatelů Portálu dražeb
a následných aktualizacích uživatelského profilu, a to prostřednictvím uživatelského rozhraní.
Přístup k uživatelskému rozhraní je chráněn heslem, které si uživatel sám zvolí. Aktivace účtu
a resetování hesla se provádí prostřednictvím e-mailu zvoleného uživatelem. Správnost a
aktuálnost osobních údajů je třeba kontrolovat.
U registrovaných uživatelů, kteří se chtějí účastnit dražby (dražitelů), jsou osobní údaje dále
získávány v souvislosti s procesem prokázáním totožnosti.
III. Rozsah a účely zpracování
Komora zpracovává osobní údaje výhradně na základě některého z titulů zpracování
vyjmenovaných v čl. 6 odst. 2 GDPR.
U registrovaných uživatelů zpracováváme následující údaje:





jméno, příjmení,
datum a místo narození,
rodné číslo / IČO
adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,







druh, číslo a platnost průkazu totožnosti,
emailová adresa,
telefonní číslo
číslo bankovního účtu
IP adresa zařízení používaného k přístupu k portálu

IV. Právo na informace
Máte právo Exekutorskou komoru ČR požádat o sdělení, jaké osobní údaje o Vás Komora
zpracovává, v jakém rozsahu a pro jaký účel. Tyto informace Vám pak poskytneme ve lhůtě
do 30 dnů, ve výjimečných případech pak ve lhůtě 90 dnů. Před sdělením informací jsme
povinni ověřit, zda jste skutečně osobou, jejíž zpracovávané údaje si žádáte poskytnout, proto
je třeba uvést v žádosti své přesné identifikační údaje.
V. Právo na přenositelnost údajů
Informujeme Vás, že máte právo na získání osobních údajů, které o Vás evidujeme, v běžně
používaném, strukturovaném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje na základě Vaší žádosti
můžeme předat jinému správci.
VI. Právo na aktualizaci a opravu údajů
V případě, že se některé Vaše osobní údaje změní, žádáme Vás, abyste tuto změnu co
nejdříve reflektovali skrze uživatelské rozhraní, aby námi zpracovávané osobní údaje byly co
nejaktuálnější. Současně, pokud zjistíte, že některé údaje, které zpracováváme, neodpovídají
skutečnosti, máte dle čl. 16 GDPR právo žádat jejich opravu.
VII. Právo na omezení zpracování
V souladu s čl. 18 GDPR máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, a to
pokud se domníváte, že nejsou přesné, k jejich zpracování není dán právní titul nebo, pokud
se domníváte, že tyto údaje již pro daný účel zpracování nejsou potřeba.
VIII. Právo na výmaz
V případě, že na zpracování Vašich osobních údajů dopadá některý z následujících důvodů,
předmětné údaje na základě Vaší žádosti vymažeme:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány;
b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo
čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné
převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti
zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské
unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle
čl. 8 odst. 1 GDPR.
IX. Námitky
V případě, že osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu
správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR)
máte právo vznést námitku proti zpracování na základě důvodů týkajících se Vaší konkrétní
situace. Následně prověříme oprávněnost Vaší námitky. Pokud nebudou prokázány závažné
oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi právy, zpracování ukončíme.

