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EXEKUČNÉ KONANIA  

Informácia o spracúvaní osobných údajov 
  

Prevádzkovateľ: Würth International Trading s.r.o. 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: Rybničná 40/A, 831 07 Bratislava, IČO: 31 386 253, 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 8142/B 

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: ochranaou@wurth-int.com, +421 (2) 49 211 111 

 

Účel spracúvania: Účasť na exekučných konaniach a zrážkach zamestnancov prevádzkovateľa. 

 

Právny základ spracúvania: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti 

prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné 

nariadenie o ochrane osobných údajov), najmä v zmysle zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch 

a exekučnej činnosti (exekučný poriadok), zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka a § 131 

Zákonníka práce. 

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Advokáti, exekútori, zamestnanci prevádzkovateľa, protistrany 

(nebankovky). 

 

Doba uchovania: 10 rokov 

 

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia: 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov dotknutou 

osobou je vylúčené, nakoľko príslušnými údajmi disponuje a príslušné údaje poskytuje prevádzkovateľ. 

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii: 

Nevykonáva sa. 

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa. 

 

Práva dotknutej osoby:  

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie 
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spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky. 

 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom 

sídle prevádzkovateľa https://www.wurth-int.com/. 
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