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ŽIADOSŤ NAMIETAŤ SPRACÚVANIE 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ﾏietať podľa čl. 21 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

. 

 

 

Týﾏto ﾐaﾏietaﾏ proti spraIúvaﾐiu ﾏojiIh osoHﾐýIh údajov z dﾚvodu (vyberte jednu alebo viac 

ﾏožﾐostíぶ: 

spraIúvaﾐie je založeﾐé ﾐa verejﾐoﾏ záujﾏe podľa čl. 6 ods. 1 písﾏ. e) Nariadeﾐia;  

spraIúvaﾐie je založeﾐé ﾐa oprávﾐeﾐoﾏ záujﾏe podľa čl. 6 ods. 1 písﾏ. f) Nariadeﾐia; 

                                                      
1 Čláﾐok 21 Nariadenia - Právo ﾐaﾏietať 

1. Dotkﾐutá osoHa ﾏá právo kedykoľvek ﾐaﾏietať z dôvodov týkajúIiIh sa jej koﾐkrétﾐej situáIie proti spraIúvaﾐiu 
osoHﾐýIh údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykoﾐávaﾐé ﾐa základe čláﾐku ヶ ods. ヱ písﾏ. eぶ aleHo fぶ vrátaﾐe 
ﾐaﾏietaﾐia proti profilovaﾐiu založeﾐéﾏu ﾐa uvedeﾐýIh ustaﾐoveﾐiaIh. Prevádzkovateľ ﾐesﾏie ďalej spraIúvať 
osoHﾐé údaje, pokiaľ ﾐepreukáže ﾐevyhﾐutﾐé oprávﾐeﾐé dôvody ﾐa spraIúvaﾐie, ktoré prevažujú ﾐad záujﾏaﾏi, 
právaﾏi a sloHodaﾏi dotkﾐutej osoHy, aleHo dôvody ﾐa preukazovaﾐie, uplatňovaﾐie aleHo oHhajovaﾐie právﾐyIh 
ﾐárokov. 
2. Ak sa osoHﾐé údaje spraIúvajú ﾐa účely priaﾏeho ﾏarketiﾐgu, dotkﾐutá osoHa ﾏá právo kedykoľvek ﾐaﾏietať 
proti spraIúvaﾐiu osoHﾐýIh údajov, ktoré sa jej týka, ﾐa účely takéhoto ﾏarketiﾐgu, vrátaﾐe profilovaﾐia v rozsahu, 
v akoﾏ súvisí s takýﾏto priaﾏyﾏ ﾏarketiﾐgoﾏ. 
ン. Ak dotkﾐutá osoHa ﾐaﾏieta voči spraIúvaﾐiu ﾐa účely priaﾏeho ﾏarketiﾐgu, osoHﾐé údaje sa už ﾐa také účely 
ﾐesﾏú spraIúvať. 
ヴ. Dotkﾐutá osoHa sa výslovﾐe upozorﾐí ﾐa právo uvedeﾐé v odsekoIh ヱ a ヲ ﾐajﾐeskôr pri prvej koﾏuﾐikáIii s ňou, 
pričoﾏ sa toto právo prezeﾐtuje jasﾐe a oddeleﾐe od akýIhkoľvek iﾐýIh iﾐforﾏáIií. 
ヵ. V súvislosti s používaﾐíﾏ služieH iﾐforﾏačﾐej spoločﾐosti a Hez ohľadu ﾐa sﾏerﾐiIu ヲヰヰヲ/ヵΒ/ES ﾏôže dotkﾐutá 
osoHa uplatňovať svoje právo ﾐaﾏietať autoﾏatizovaﾐýﾏi prostriedkaﾏi s použitíﾏ teIhﾐiIkýIh špeIifikáIií. 
ヶ. Ak sa osoHﾐé údaje spraIúvajú ﾐa účely vedeIkého aleHo historiIkého výskuﾏu či ﾐa štatistiIké účely podľa čláﾐku 
ΒΓ ods. ヱ, dotkﾐutá osoHa ﾏá právo ﾐaﾏietať z dôvodov týkajúIiIh sa jej koﾐkrétﾐej situáIie proti spraIúvaﾐia 
osoHﾐýIh údajov, ktoré sa jej týka, s výﾐiﾏkou prípadov, keď je spraIúvaﾐie ﾐevyhﾐutﾐé ﾐa plﾐeﾐie úlohy z dôvodov 
verejﾐého záujﾏu. 
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do času vyHaveﾐia tejto žiadosti, Vás žiadaﾏ o oHﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia podľa čl. 18 ods. 1 
písﾏ. d) Nariadeﾐia; 

 iIh spraIúvaﾐia ﾐa účely priaﾏeho ﾏarketiﾐgu. 
 

UVEĎTE OSOBNÉ ÚDAJE, SPRACÚVANIE KTORÝCH NAMIETATE A ĎALŠIE DETAILY 

 

 

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. 
 

Miesto a dátuﾏ: 
 

Podpis žiadateľa: 
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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  

 

 

 


