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4. Vymáhanie pohľadávok /IS4/

Prevádzkovateľ prijal primerané personálne, technické a organizačné opatrenia 
a to hlavne vo forme: 

• 	Zabezpečenia	trvalej	dôvernosti,	dostupnosti,	integrity	a	odolnosti	systémov	
spracovávania	a	služieb

• 	Procesu	pravidelného	testovania	hodnotenia	a	posudzovania	účinnosti	organi-
začných	a	technických	opatrení	slúžiacich	k	zaisteniu	bezpečnosti	spracúvania

• 	Schopnosti	včas	zabezpečiť	obnovu	dostupnosti	osobných	údajov	a	tiež	prístup	
k	nim	a	to	v	prípade	technického	alebo	fyzického	incidentu

 
Účel spracúvania osobných údajov: Účelom	spracúvania	osobných	údajov	je	v	rámci	
tejto	agendy	zabezpečenie	svojich	nárokov	z	neuhradených	záväzkov	dlžníkov	–	t.j.	
vymáhanie	pohľadávok	od	dlžníkov.	Do	tejto	agendy	spadá	spracúvanie	osobných	
údajov	za	účelom	uspokojenia	veriteľa	(t.j.	prevádzkovateľa)	v	plnej	výške	od	zasielania	
urgencií,	výziev,	podania	návrhu	na	príslušný	súd	SR	alebo	rozhodcovský	súd,	vymá-
hanie	právoplatného	rozhodnutia	podaním	návrhu	na	výkon	exekúcie	exekútorovi,	
prihlásenie	pohľadávky	do	konkurzu	alebo	reštrukturalizácie	a	ďalšie	kroky	spojené	
s	uplatnením	nároku	na	úhradu	dlžnej	sumy.

Názov IS Vymáhanie pohľadávok /IS4/

Právny základ

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Sloven-
skej republiky v znení neskorších pred-
pisov, 
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon-
ník v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový 
poriadok v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimospo-
rový poriadok v znení neskorších pred-
pisov, 
Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 
poriadok v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, 
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poria-
dok, 
Zákon č. 71/1967 Správny poriadok, 
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exe-
kútoroch a exekučnej činnosti (Exe-
kučný poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
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Právny základ

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, 
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre 
v znení neskorších predpisov, 
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v platnom znení, 
zákon č. 586/2003 Z.z. o advoká-
cii a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnika-
ní (živnostenský zákon) v znení neskor-
ších predpisov, 
Zákon o ochrane osobných údajov 
a súvisiace právne predpisy v platnom 
znení

Kategórie príjemcov

• Advokát / právny zástupca, 
• zamestnanci prevádzkovateľa 
• dlžník a jeho právny zástupca
• intervenient a iné osoby zúčastnené 

v spore
• súdne orgány
• exekútorské úrady
• orgány štátnej správy, verejnej moci 

a verejnej správy podľa príslušných 
právnych predpisov,

• poverení zamestnanci

Kategórie dotknutých osôb Dlžníci prevádzkovateľa

Kategórie osobných údajov

meno, priezvisko, adresa trvalého po-
bytu alebo pobytu, dátum narodenia 
alebo iný identifikačný údaj, kontaktné 
údaje

Lehoty na vymazanie osobných údajov 3 roky až 10 rokov od skončenia zmluv-
ného vzťahu s klientom

Informácia o existencii autorizovaného rozhodova-
nia vrátane profilovania Neuskutočňuje sa

Cezhraničný prenos osobných údajov Neuskutočňuje sa


