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ŽIADOSŤ O OBMED)ENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

ŽIADATEĽ 

Meno a priezvisko  

Rodﾐé číslo  

Adresa trvalého pobytu  

Korešpoﾐdeﾐčﾐá adresa ふak je iﾐá ako 
adresa trvalého pobytu) 

 

E-ﾏailová adresa  

Telefﾙﾐﾐe číslo  

 

Týﾏto si uplatňujeﾏ právo ﾐa oHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia osoHﾐýIh údajov podľa čl. ヱ8 

Nariadeﾐia Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rady ふEÚぶ ヲヰヱヶ/ヶΑ9 z ヲΑ. apríla ヲヰヱヶ o oIhraﾐe 
fyziIkýIh osﾚH pri spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov a o voľﾐoﾏ pohyHe takýIhto údajov, 

ktorýﾏ sa zrušuje sﾏerﾐiIa 9ヵ/ヴヶ/ES ふvšeoHeIﾐé ﾐariadeﾐie o oIhraﾐe údajovぶ ふďalej leﾐ 
„Nariadeﾐie“ぶ1

. 

 

 

Žiadaﾏ Vás o oHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia mojich osoHﾐýIh údajov z dﾚvodu (vyberte jednu alebo 

viaI ﾏožﾐostíぶ: 

ﾐapadol/la soﾏ správﾐosť osoHﾐýIh údajov, ktoré o ﾏﾐe spraIúvate ふﾐižšie uveďte detaily 

kedy a vo vzťahu ku ktorýﾏ osoHﾐýﾏ údajoﾏ ste tak uroHili);  

soﾏ toho ﾐázoru, že ﾏoje osoHﾐé údaje sa spraIúvajú ﾐezákoﾐﾐe, avšak ﾐaﾏiesto vyﾏazaﾐia  
žiadaﾏ oHﾏedzeﾐie iIh spraIúvaﾐia ふﾐižšie uveďte detaily, ktoré odôvodňujú Váš ﾐázor); 

                                                      
1 Čláﾐok 18 Nariadenia - Právo na oHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia 

1. Dotkﾐutá osoHa ﾏá právo ﾐa to, aHy prevádzkovateľ oHﾏedzil spraIúvaﾐie, pokiaľ ide o jedeﾐ z týIhto prípadov: 
aぶ dotkﾐutá osoHa ﾐapadﾐe správﾐosť osoHﾐýIh údajov, a to počas oHdoHia uﾏožňujúIeho prevádzkovateľovi overiť 
správﾐosť osoHﾐýIh údajov; Hぶ spraIúvaﾐie je protizákoﾐﾐé a dotkﾐutá osoHa ﾐaﾏieta proti vyﾏazaﾐiu osoHﾐýIh 
údajov a žiada ﾐaﾏiesto toho oHﾏedzeﾐie iIh použitia; Iぶ prevádzkovateľ už ﾐepotreHuje osoHﾐé údaje ﾐa účely 
spraIúvaﾐia, ale potreHuje iIh dotkﾐutá osoHa ﾐa preukázaﾐie, uplatňovaﾐie aleHo oHhajovaﾐie právﾐyIh ﾐárokov; 
dぶ dotkﾐutá osoHa ﾐaﾏietala voči spraIúvaﾐiu podľa čláﾐku ヲヱ ods. ヱ, a to až do overeﾐia, či oprávﾐeﾐé dôvody ﾐa 
straﾐe prevádzkovateľa prevažujú ﾐad oprávﾐeﾐýﾏi dôvodﾏi dotkﾐutej osoHy. 
2. Ak sa spraIúvaﾐie oHﾏedzilo podľa odseku ヱ, takéto osoHﾐé údaje sa s výﾐiﾏkou uIhovávaﾐia spraIúvajú leﾐ so 
súhlasoﾏ dotkﾐutej osoHy aleHo ﾐa preukazovaﾐie, uplatňovaﾐie aleHo oHhajovaﾐie právﾐyIh ﾐárokov, aleHo ﾐa 
oIhraﾐu práv iﾐej fyziIkej aleHo právﾐiIkej osoHy, aleHo z dôvodov dôležitého verejﾐého záujﾏu Úﾐie aleHo čleﾐského 
štátu. 
3. Dotkﾐutú osoHu, ktorá dosiahla oHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia podľa odseku ヱ, prevádzkovateľ iﾐforﾏuje pred týﾏ, ako 
Hude oHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia zrušeﾐé. 
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potreHujeﾏ ﾏoje osoHﾐé údaje ﾐa preukázaﾐie, uplatňovaﾐie aleHo oHhajovaﾐie právﾐyIh 
ﾐárokov aj ﾐapriek toﾏu, že Vy už ﾏoje osoHﾐé údaje ﾐa účely spraIúvaﾐia nepotrebujete 

ふﾐižšie uveďte detaily, ktoré odôvodňujú Váš ﾐázor); 

využil/a soﾏ právo ﾐaﾏietať podľa čl. ヲヱ ods. 1 Nariadenia a ﾏoje osoHﾐé údaje sa spraIúvajú 
ﾐa právﾐoﾏ základe oprávﾐeﾐého záujﾏu ふﾐižšie uveďte detaily kedy a vo vzťahu ku ktorýﾏ 
osoHﾐýﾏ údajoﾏ ste tak uroHili); 

využil/a soﾏ právo ﾐaﾏietať podľa čl. ヲヱ ods. 1 Nariadenia a ﾏoje osoHﾐé údaje sa spraIúvajú 
ﾐa právﾐoﾏ základe verejﾐého záujﾏu ふﾐižšie uveďte detaily kedy a vo vzťahu ku ktorýﾏ 
osoHﾐýﾏ údajoﾏ ste tak uroHiliぶ. 

 

UVEĎTE OSOBNÉ ÚDAJE, OBMED)ENIE SPRACÚVANIA KTORÝCH ŽIADATE A DETAILY PRE 

OBMED)ENIE ICH SPRACÚVANIA 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE NA POTVRDENIE TOTOŽNOSTI ŽIADATEĽA A/ALEBO IDENTIFIKÁCIU 
ŽIADATEĽA AKO DOTKNUTEJ OSOBY 

Číslo poistﾐej zﾏluvy  

Číslo poistﾐej udalosti  

Iﾐé  

Prílohy k žiadosti  

 

Odpoveď ﾐa žiadosť Vás žiadaﾏ zaslať (vyberte jednu z ﾏožﾐostíぶ: 

 e-mailom na e-ﾏailovú adresu uvedeﾐú v záhlaví tejto žiadosti; 

 poštou ﾐa adresu trvalého poHytu/korešpoﾐdeﾐčﾐú adresu uvedeﾐú v záhlaví tejto žiadosti. 
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Miesto a dátuﾏ: 
 

Podpis žiadateľa: 
 

 

 

NIŽSIE UVEDENÉ ÚDAJE VYPLNÍ OPRÁVNENÁ OSOBA, AK BOLA ŽIADOSŤ PODANÁ OSOBNE 

Druh dokladu totožﾐosti žiadateľa  

Číslo dokladu totožﾐosti žiadateľa  

Totožﾐosť overil/a a žiadosť prijal/a  

Miesto a dátuﾏ prijatia žiadosti  

Podpis oprávﾐeﾐej osoHy  

 

 

 


