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Vážený klient, 

 

dňa 25. 5. 2018 vstúpili do účinnosti nové pravidlá o ochrane osobných údajov (GDPR). 

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že spoločnosť DUPOS dražobná, spol. s 

r.o., so sídlom: Tamaškovičova 17/2742, 917 01 Trnava, IČO: 36 233 935, zapísaná 

v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11681/T 

(ďalej len „Spoločnosť“), Vás na základe zmluvy eviduje ako klienta. 

V rámci poskytovania služieb pre Vás, ktoré spočívajú najmä v organizovaní dobrovoľných 

dražieb (ďalej len ako „Služby“)  podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách 

a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej 

činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon 

o dobrovoľných dražbách“) dochádza k spracúvaniu osobných údajov, a to Vašich, 

prípadne iných fyzických osôb (ďalej len „Osobné údaje“). 

Osobné údaje sme získali priamo od Vás a/alebo vlastnou činnosťou Spoločnosti v 

súvislosti a/alebo pri poskytovaní Služieb. 

Osobné údaje spracúvame vo Vašom spise výlučne na účely poskytovania Služby, o ktorú 

ste nás požiadali a chránime ich. Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom 

o dobrovoľných dražbách a za ich akékoľvek zneužitie nesieme právnu zodpovednosť. 

Osobné údaje spracúvame zákonne na základe nasledovných právnych dôvodov, ktoré 

predpokladá GDPR:  

a) čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie 

zmluvy o poskytovaní právnych služieb, a zároveň 

b) čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej 

povinnosti spoločnosti so Zákonom o dobrovoľných dražbách.  

c) čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné pre uplatnenie oprávneného 

záujmu. 

Osobné údaje nespracúvame na základe súhlasu dotknutej osoby, pretože sme oprávnení 

tak urobiť aj bez súhlasu, či už Vášho alebo konkrétnej dotknutej osoby. 

Osobné údaje v prípade ak je to nevyhnutné pre poskytnutie Služby poskytneme 

príjemcom, a to najmä a v závislosti od konkrétnych okolností prípadu: (i) orgánom 

verejnej moci, (ii) obciam, (iii) notárom, (iv) protistrane, (v) exekútorom, (iv) notárom, 

(vii) prípadne iným osobám, ktorými sú napr. dlžník, vlastník predmetu dražby ak nie je 

zároveň dlžníkom, osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, účastníka dražby, jeho 

zákonný zástupca alebo opatrovník a osoba, ktorá má na predmete dražby predkupné 

právo, spoluvlastnícky podiel alebo záložné právo, prípadne osoby, ktoré nám uvediete 

v súvislosti s realizáciou Služieb. 

http://www.dupos.sk/
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K Osobným údajom majú prístup iba zamestnanci Spoločnosti, prípadne spolupracujúci 

Poskytovatelia služieb napr. advokáti a/alebo subdodávatelia, ktorí majú od nás 

oprávnenie na spracúvanie Osobných údajov, sú viazaní mlčanlivosťou v rovnakom 

rozsahu v akom sme ňou viazaní my a sú povinní Osobné údaje chrániť v rozsahu, v akom 

sme ich povinní chrániť my.  

Osobné údaje sme prípadne povinní poskytnúť aj inej oprávnenej osobe, ktorá sa preukáže 

zákonným dôvodom. 

Osobné údaje uchovávame po dobu stanovenú osobitnými predpismi. Po uplynutí tejto 

doby osobné údaje bezpečne zlikvidujeme a dokumentáciu skartujeme. 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany Osobných údajov, môžete nás kontaktovať na 

telefonickej linke +421 911 222 311, poslať mail na dupos@dupos.sk alebo sa osobne 

opýtať priamo u nás v sídle Spoločnosti. 

 

 

DUPOS dražobná, spol. s r.o. 

Mgr. Monika Chorváthová, konateľ  
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