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ŽIADOSŤ PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 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 osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

ČASŤ A – ŽIADATEĽ: 

Meno, priezvisko, titul  

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  
(ulica, číslo domu, PSČ, obec, štát) 

 

Adresa pre doručovanie*  
(ulica, číslo domu, PSČ, obec, štát) 

 

Telefónne číslo  

E-mailová adresa  

*ak je odlišná od adresy trvalého pobytu 

ČASŤ B – STE DOTKNUTOU OSOBOU? 
(vyberte a označte príslušnú možnosť krížikom) 

  
ÁNO, som dotknutou osobou.  
Žiadosť podpisujem spôsobom umožňujúcim overenie mojej totožnosti** (pokračujte časťou D) 

  
NIE, konám na základe splnomocnenia dotknutej osoby. 
K žiadosti prikladám: (i) splnomocnenie dotknutou osobou a (ii) zároveň podpisujem spôsobom 
umožňujúcim overenie mojej totožnosti*** (pokračujte časťou C). 

**Aby sme predišli nežiaducemu sprístupneniu/poskytnutiu informácií neoprávnenej osobe, musíme overiť vašu totožnosť. Žiadame 
Vás, aby ste sa dostavili buď osobne s dokladom totožnosti obsahujúcim Vaše meno, priezvisko a adresu bydliska (napr. občiansky 
preukaz), alebo totožnosť preukázali iným spôsobom – úradným overením podpisu na žiadosti. Ak nebude dôveryhodným spôsobom 
overená identita žiadateľa, vyhradzujeme si právo žiadosť zamietnuť. 
***Priložte písomné splnomocnenie dotknutou osobou v originálnej forme alebo jeho scan (ak je žiadosť podávaná elektronicky) s 
úradným overením podpisu dotknutej osoby. 

ČASŤ C – DOTKNUTÁ OSOBA (ak je odlišná od žiadateľa): 

Meno, priezvisko, titul  

Adresa trvalého pobytu  
(ulica, číslo domu, PSČ, obec) 

 

Adresa pre doručovanie*  
(ulica, číslo domu, PSČ, obec) 

 

Telefónne číslo  

E-mailová adresa  

*ak je odlišná od adresy trvalého pobytu 
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ČASŤ D – ŽIADOSŤ 

TYP POŽIADAVKY (vyberte si príslušnú možnosť podľa toho, o čo v súvislosti so spracúvaním 
osobných údajov žiadate a označte ju krížikom) 

MOŽNOSŤ 

POSKYTNUTIE INFORMÁCIE O TOM, ČI SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE   
Upresnenie požiadavky 

POSKYTNUTIE INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV   
Upresnenie požiadavky 

POSKYTNUTIE ZOZNAMU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, KTORÉ SPRACÚVAME   
Upresnenie požiadavky 

OPRAVA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (upresnite ktorých)   
Upresnenie požiadavky 

VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (upresnite ktorých)   
Upresnenie požiadavky 

OBMEDZENIE SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV (upresnite ktorých a z akého dôvodu)   
Upresnenie požiadavky 

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV (upresnite ktorých a komu majú byť poskytnuté, ak žiadate o prenos 
inému prevádzkovateľovi)   
Upresnenie požiadavky 

NAMIETANIE PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV (upresnite, proti akému spracúvaniu 
vznášate námietku)   
Upresnenie požiadavky 

 

ČASŤ E – INFORMÁCIE O SPÔSOBE VYBAVENIA ŽIADOSTI 

ŽIADAM, aby mi informácie o vybavení žiadosti, prípadne iná komunikácia vo veci tejto žiadosti, bola 
zasielaná (zvoľte jednu z možností a označte ju krížikom): 

  ELEKTRONICKY na e-mailovú adresu: 

  PÍSOMNE na adresu: 
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VYHLÁSENIE 

Vyhlasujem, že som úplne porozumel uvedeným informáciám, a že údaje uvedené v tejto žiadosti sú 

pravdivé. Rozumiem, že osobné údaje uvedené v tejto žiadosti, sú nevyhnutné pre jej spracúvanie. 

 

 

 

Dátum:       Podpis žiadateľa:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ak žiadate o uplatnenie práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, vyplňte, 

prosím, túto žiadosť. Vašu požiadavku vybavíme podľa možnosti najneskôr do 30 dní od okamihu prijatia 

žiadosti. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 30 

dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme vás o tom, aj o dôvodoch informovať. Berte, prosíme vás, na vedomie, že 

v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne neopodstatnených alebo neprimeraných 

požiadaviek môžeme aj odmietnuť konať na základe tejto žiadosti. 

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom tohto tlačiva, budú použité len za účelom vybavenia 

Vašej žiadosti. Žiadosť môžete podať aj inak, než prostredníctvom tohto formuláru, avšak jeho vyplnením 

bude proces vybavenia Vašej žiadosti urýchlený. 

Vyplnenú žiadosť nám môžete zaslať jedným z nasledovných spôsobov: 

 správou elektronickej pošty (e-mailom), ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť, zaslanou 

na e-mailovú adresu:              patriciajamriskova@gmail.com 

 zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu:        Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková, SKCHJ 

         Lotyšská 44, 821 06 Bratislava 


