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Informace o zpracování osobních údajů v rámci insolvenčních řízení 

 

Správce osobních údajů 

Veronika Weigl, insolvenční správce, se sídlem Nové Dvory 90, PSČ: 262 03, IČ: 70279632 

Právní základ pro zpracování osobních údajů 

- 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 nezbytný souhlas subjektu údajů, a proto ho správce nevyžaduje. 

Insolvenční správce je povinen osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením 
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, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Účel zpracování 

Výkon funkce insolvenčního správce v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „IZ“) a ostatními obecně závaznými právními předpisy a zajištění řádného průběhu 
insolvenčního řízení.  

Povaha zpracovávaných osobních údajů 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, pobyt, telefon, e-mail, popř. další kontaktní údaje, 
zejména údaje, které insolvenčnímu správci předal insolvenční soud nebo které jsou patrné z insolvenčního 
rejstříku nebo údaje sdělené subjektem údajů. 

Další údaje, které insolvenční správce získal od subjektu údajů nebo jiným způsobem (zejména z veřejných 
rejstříků nebo na základě zákonné součinnosti poskytnuté dle ustanovení § 43 IZ) o jeho majetkových a 
rodinných poměrech a zaměstnání či výkonu jiné činnosti, dosaženém vzdělání a profesních zkušenostech. 

Povinnost subjektu údajů sdělit osobní a jiné údaje vyplývá z ustanovení § 210 IZ. 

Příjemci osobních údajů 

Orgány veřejné moci (zejména insolvenční soud a správní orgány) a procesní subjekty uvedené v § 9 IZ.   

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání insolvenčního řízení a po jeho pravomocném skončení budou 
uchovávány v souladu s právními předpisy, zpravidla nejméně pět let. V rámci činnosti zpracovatele nedochází 
k automatizovanému rozhodování ani profilování. 



Práva subjektu údajů (osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány): 
 

- právo na transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon jeho práv, a to srozumitelným a 
snadno přístupným způsobem, 

- právo na informace o zpracovávaných osobních údajích, a to získaných od subjektu údajů i jinak 
než od subjektu údajů, 

- právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace, zda a 
v jakém rozsahu a jakým způsobem jeho údaje zpracovává, 

- právo na opravu – nepřesné či neúplné osobní údaje se opraví, resp. doplnění na základě žádosti 
subjektu údajů, na základě informace z jiných zdrojů a dále se pravidelně aktualizují, 

- právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na likvidaci svých údajů na svou 
žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva, 

- právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů na svou 
žádost, pokud nejsou naplněny výluky z tohoto práva, 

- právo být informován o opravě nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování, 

- právo na přenositelnost údajů – správce nezpracovává osobní údaje automatizovaně, a proto toto 
právo nemůže ani není povinen zajistit, 

-  právo vznést námitku (proti zpracování osobních údajů), 

- právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, 
včetně profilování – správce neprovádí taková rozhodnutí ani profilování, 

- právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých údajů, pokud je zpracování založeno na tomto 
souhlasu a pokud neexistuje jiný právní základ (důvod) pro jejich zpracování; souhlas musí být 
dobrovolný, svobodný (např. jeho udělení nesmí být podmínkou uzavření smlouvy se subjektem údajů) 
a pokud je součástí jiného dokumentu, např. smlouvy, jasně odlišitelný a srozumitelný; 

- právo podat stížnost správci nebo dozorovému úřadu. 

Výše uvedená práva subjektů údajů jsou omezena/modifikována výlukami dle příslušných článků GDPR a dále 
ustanoveními jiných právních předpisů.  

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným 
insolvenčním správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních 
údajů. 

Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních 
údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

Vzor žádosti o uplatnění práv subjektu údajů je uveřejněn na www.lawyers-cz.com. 


