DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Tamaškovičova č. 17
917 01 Trnava

Vážený neklienti (dlžníci, záložcovia).
Na základe § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „ZoOOÚ“), ako aj v zmysle čl. 14 NARIADENIE
EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa
zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“)
si Vás týmto dovoľujeme informovať o spracovávaných osobných údajoch.
Identifikácia Prevádzkovateľa:
DUPOS dražobná, spol. s r. o., so sídlom Tamaškovičova 17/2742, Trnava 917 01, IČO:
36 233 935.
Kontakty na zodpovednú osobu: tel.: 0911 222 311 alebo e-mail: dupos@dupos.sk.
Účely spracovania a právny základ spracovania: Osobné údaje sú spracované za
účelom plnenia zmluvy, resp. výkonu práva. Podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZoOOÚ, čl. 6 ods.
1 písm. b) GDPR je spracovanie údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ďalším účelom
spracovania osobných údajov je mandátna správa pohľadávok. V súlade s § 13 ods. 1
písm. f) ZoOOÚ, čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR je spracovanie Vašich osobných údajov
nevyhnutné aj na ochranu našich oprávnených záujmov a ochranu oprávnených záujmov
subjektu, s ktorým ste uzatvárali zmluvu, na podklade ktorej dochádza k spracovaniu
Vašich osobných údajov.
Spracovávame nasledovné kategórie osobných údajov: Identifikačné údaje,
kontaktné údaje, zmluvné údaje, údaje týkajúce sa pohľadávok, prípadne platobné
informácie.
Zdroj osobných údajov: Údaje z uvedených kategórií osobných údajov nám boli
poskytnuté od subjektu, s ktorým ste uzatvárali zmluvu, na podklade ktorej dochádza k
spracovaniu Vašich osobných údajov (ďalej ako „Subjekt“).
Príjemcovia: V súvislosti s procesom vymáhania pohľadávok predpokladáme, že Vaše
osobné údaje poskytneme: poskytovateľom služieb (najmä advokátom), úradom, súdom,
exekútorom, notárom a pod.
Dĺžka uschovania: Po uhradení pohľadávky, resp. po skončení procesu vymáhania
pohľadávky kontrolujeme po uplynutí lehoty troch rokov, či ešte stále potrebujeme Vaše
údaje a ďalšie uchovávanie nie je v rozpore so zákonnými lehotami upravujúcimi dobu
uchovávania osobných údajov.
Práva dotknutej osoby: V prípade naplnenia podmienok ustanovených všeobecne
záväzným právnym predpisom máte v zmysle § 19 a nasl. ZoOOÚ, resp. čl. 15 až čl. 22
GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu,
vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo
namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1
písm. f) GDPR.
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Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu: V prípade ak existujú dôvody, pre
ktoré možno predpokladať, že spracovanie osobných údajov je v rozpore s právnym
poriadkom, máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť
Úradu na ochranu osobných údajov SR.

DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Mgr. Monika Chorváthová, konateľ
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