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Informace insolvenčního správce o zpracování 
osobních údajů v rámci insolvenčních řízení 

 
Prohlašujeme, že veškeré interní procesy týkající se zpracování osobních údajů probíhají 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů po 25.2.2018 a rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 2016 679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jinak známým jako „GDPR“ 

 
  

Správce osobních údajů - kdo Vaše údaje zpracovává 
Vaše údaje bude zpracovávat společnost Beneš – insolvenční správce v.o.s., se sídlem Na 
Míčánce 1044/39, 160 00  Praha 6, IČ: 227 93 518 
 

Právní důvod  pro zpracování – proč Vaše údaje zpracováváme 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě plnění právních povinností a obecně závazných 
právních předpisů. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely výkonu funkce a  činnosti 
insolvenčního správce a pro zajištění řádného průběhu Vašeho insolvenčního řízení. K tomuto 
zpracování není potřeba Váš souhlas a ani ho po Vás nevyžadujeme. Společnost zpracovává osobní údaje 
ručně i automatizovaně. 
 

Kategorie osobních údajů - jaké údaje zpracováváme – rozsah 
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 jsme obdrželi  

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 poskytnuté zákonné součinnosti dle § 43 a násl. Zákona 
č. 182/2006 Sb. od dalších subjektů (zejména banky, spořitelny, družstva).  

 

Poskytnutí osobních (a jiných) údajů je zákonným požadavkem a jste nám povinen sdělit na základě 
ustanovení § 210 a násl. Zákona. č. 182/2006 Sb. , jejich neposkytnutí může být i trestněprávní 
důsledky.  

 

 Účel zpracování - k čemu budeme údaje využívat  
Vaše údaje budeme používat výlučně pro výkon agendy spojené s Vaším insolvenčním řízením, 
zejména k řádnému plnění všech zákonných povinností, ke komunikaci s jednotlivými subjekty v rámci 
řízení a pro řádné vedení insolvenčního spisu. Vaše osobní údaje jsou předávány insolvenčnímu soudu 
a nejsou poskytovány  ani zpřístupňovány třetí straně.   
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 Práva účastníka jakožto subjektu údajů  - Vaše práva  
V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:  
Právo na informace a právo na přístup: 

- požadovat přístup ke svým osobním údajům, získat informace, zda jsou zpracovávány Vaše 
osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovány 

- bezplatný přístup, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená 

Právo na opravu: 
-  požadovat opravu či doplnění nepřesných, zastaralých či neúplných osobních údajů  

Právo na výmaz nebo likvidaci: 

-  zejména tehdy, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny – toto právo    
rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut 

Právo vznést námitku: 

- vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu 

Právo podat stížnost: 

-  podat stížnost proti tomuto zpracování nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů,  

Právo na přenositelnost  údajů: 

- přenos, výmaz  

Právo na omezení zpracování: 

- omezení zpracování 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, 
mohou být některé způsoby uplatnění Vašich práv dle uvedeného seznamu vyloučeny s ohledem na 
povahu zpracování.  
 
V případě Vašich dotazů či  uplatnění svých práv můžete kontaktovat naši společnost: 
- zasláním emailu  na benes@insolvence-bis.cz 
- prostřednictvím datové schránky gqzddb6 

 
 

 

Doba zpracování osobních údajů 
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání Vašeho insolvenčního řízení a po jeho skončení je 
budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla nejméně po dobu pěti 
let.  
  

 

 

Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu 

osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)  

 


