
 

 

FORMULÁR NA UPLATNENIE PRÁV SUBJEKTU ÚDAJOV 

Meno*:                                     Telefón*:   

Priezvisko*:                                     E-mail*:  

Adresa*:                                   Krajina*:  

Označte, prosím, či ste náš:  

zákazník     

zamestnanec      

dodávateľ     

žiadateľ o zamestnanie    

Táto informácia nám pomôže rýchlejšie a efektívnejšie Váš podnet vyriešiť. 

Tento formulár slúži na uplatnenie vašich práv vyplývajúcich zo zásad ochrany osobných údajov našej 

spoločnosti či na podanie akéhokoľvek podnetu na skvalitnenie našich služieb. 

Označte, prosím, právo či práva podľa zásad ochrany osobných údajov, ktoré uplatňujete: 

právo na prístup   

právo na opravu   

právo na výmaz    

právo na obmedzenie   

právo vzniesť námietku   

právo na prenositeľnosť   

iná otázka či podnet   

Týmto formulárom môžete uplatniť aj viac než jedno vaše právo. 

Tu, prosím, v prípade uplatnenia práva na opravu, výmaz, obmedzenie či práva vzniesť námietku 

uveďte, v čom konkrétne vidíte chybnosť vašich údajov, na základe čoho požadujete ich výmaz, 

obmedzenie ich spracovanie či z akého dôvodu vznášate námietku: 



 

 

 

Všetky vaše žiadosti či podnety vybavíme v lehote do jedného mesiaca. Pokiaľ by sa vaša žiadosť či 

podnet zdali neobvykle zložité alebo by bolo nutné pre ich vybavenie získať informácie od tretích 

subjektov, môžeme lehotu pre vybavenie vašej žiadosti či podnetu o primeraný čas predĺžiť, najdlhšie 

však o ďalšie dva mesiace. O takej skutočnosti vás však v lehote jedného mesiaca od podania budeme 

informovať, a to spolu s uvedením dôvodov pre predĺženie. 

Pre správne vybavenie vašej žiadosti či podnetu je nutné, aby sme vás mohli spoľahlivo identifikovať. 

Na tento účel je nutné, aby ste vyplnili všetky vyššie uvedené údaje. Pokiaľ by však ani tieto údaje 

neumožňovali vašu jasnú identifikáciu, požiadame vás prostredníctvom vašich kontaktných údajov o 

doplnenie. V takom prípade však lehota pre vybavenie žiadosti plynie až od vášho doplnenia. 

Na záver zvoľte, prosím, či si prajete, aby sme vašu žiadosť či podnet vybavili elektronicky na vami 

zadanú e-mailovú adresu, alebo spôsobom papierovým. V prípade papierového spôsobu vybavenia 

vám zašleme v stanovenej lehote doporučený list. 

Elektronicky    

Papierovo    

* Všetky polia označené znakom „*“ sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné formulár odoslať. 

 

 


