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ŽIADOSŤ O PRENOSNOSŤ 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  

Telefóﾐﾐe číslo  

 

Týﾏto si uplatňujeﾏ právo ﾐa preﾐosﾐosť osoHﾐýIh údajov podľa čl. 20 Nariadenia 

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 
smerniIa 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 preﾐeseﾐie ﾏojiIh osoHﾐýIh údajov, ktoré sú spraIúvaﾐé autoﾏatizovaﾐýﾏi 
prostriedkami ﾐa právﾐoﾏ základe (vyberte jednu ﾏožﾐosť): 

 súhlasu;  

 zmluvy. 

 

Žiadaﾏ Vás ふvyHerte jedﾐu ﾏožﾐosťぶ: 

o poskytﾐutie ﾏojiIh osoHﾐýIh údajov, ktoré sa ﾏa týkajú a ktoré soﾏ Váﾏ poskytol/la, a to  

v štruktúrovaﾐoﾏ, Hežﾐe používaﾐoﾏ a strojovo čitateľﾐoﾏ forﾏáte; 

                                                      
1 Článok 20 Nariadenia - Právo na prenosnosť údajov 

1. Dotkﾐutá osoHa ﾏá právo získať osoHﾐé údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 
štruktúrovaﾐoﾏ, Hežﾐe používaﾐoﾏ a strojovo čitateľﾐoﾏ forﾏáte a ﾏá právo preﾐiesť tieto údaje ďalšieﾏu 
prevádzkovateľovi Hez toho, aHy jej prevádzkovateľ, ktoréﾏu sa tieto osoHﾐé údaje poskytli, Hráﾐil, ak: aぶ sa 

spraIúvaﾐie zakladá ﾐa súhlase podľa čláﾐku ヶ ods. ヱ písﾏ. aぶ aleHo čláﾐku 9 ods. ヲ písﾏ. aぶ, aleHo ﾐa zﾏluve podľa 
čláﾐku ヶ ods. ヱ písﾏ. Hぶ, a Hぶ ak sa spraIúvaﾐie vykoﾐáva autoﾏatizovaﾐýﾏi prostriedkaﾏi. 
2. Dotkﾐutá osoHa ﾏá pri uplatňovaﾐí svojho práva ﾐa preﾐosﾐosť údajov podľa odseku ヱ právo ﾐa preﾐos osoHﾐýIh 
údajov priaﾏo od jedﾐého prevádzkovateľa druhéﾏu prevádzkovateľovi, pokiaľ je to teIhﾐiIky ﾏožﾐé. 
3. Uplatňovaﾐíﾏ práva uvedeﾐého v odseku ヱ tohto čláﾐku ﾐie je dotkﾐutý čláﾐok ヱΑ. Uvedeﾐé právo sa ﾐevzťahuje 
ﾐa spraIúvaﾐie ﾐevyhﾐutﾐé ﾐa splﾐeﾐie úlohy realizovaﾐej vo verejﾐoﾏ záujﾏe aleHo pri výkoﾐe verejﾐej ﾏoIi 
zvereﾐej prevádzkovateľovi. 
4. Právo uvedeﾐé v odseku ヱ ﾐesﾏie ﾏať ﾐepriazﾐivé dﾚsledky ﾐa práva a sloHody iﾐýIh. 
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preﾐiesť tieto ﾏoje osoHﾐé údaje ďalšieﾏu prevádzkovateľovi ふﾐižšie uveďte detaily potreHﾐé 
k preﾐosu osoHﾐýIh údajov ďalšieﾏu prevádzkovateľovi). 

 

UVEĎTE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ŽIADATE PRENIESŤ A IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ĎALŠIEHO 
PREVÁD)KOVATEĽA, KTORÉMU MAJÚ BYŤ OSOBNÉ ÚDAJE PRENESENÉ (meno, priezvisko, e-

ﾏailová adresa a telefﾙﾐﾐe číslo osoHy, ktorej ﾏajú Hyť osoHﾐé údaje zaslaﾐé) 

 

 

Pozﾐáﾏka: Preﾐos osoHﾐýIh údajov sa uskutočﾐí takýﾏ spﾚsoHoﾏ, že osoHﾐé údaje Hudú zaslaﾐé 
na e-ﾏailovú adresu ďalšieho prevádzkovateľa v súHore, ktorý Hude Ihráﾐeﾐý hesloﾏ a heslo 

Hude ﾐásledﾐe odoslaﾐé ﾐa telefﾙﾐﾐe číslo ďalšieho prevádzkovateľa. E-mailovou adresou 

a telefﾙﾐﾐyﾏ čísloﾏ ďalšieho prevádzkovateľa sa ﾏyslí e-ﾏailová adresa a telefﾙﾐﾐe číslo osoHy, 
ktorá vyHavuje preﾐos osoHﾐýIh údajov ﾐa straﾐe ďalšieho prevádzkovateľa. Bez uvedenia e-

mailovej adresy a telefﾙﾐﾐeho čísla osoHy, ktorá vyHavuje preﾐos osoHﾐýIh údajov ﾐa straﾐe 
ďalšieho prevádzkovateľa, ﾐeHude ﾏožﾐé preﾐos osoHﾐýIh údajov zrealizovať. 
 

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

Číslo poistﾐej zﾏluvy  

Číslo poistnej 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  

 

 

 


