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AKÝM SPÔSOBOM SI MÔŽETE UPLATNIŤ VAŠE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY A AKÝ JE POSTUP 
NAŠEJ SPOLOČNOSTI PRI UPLATNENÍ VAŠICH PRÁV 

 

 

Uplatﾐeﾐie práv dotkﾐutej osoHy 

S┗oje prá┗a dotkﾐutej osoHy si ﾏﾚžete  uplatﾐiť  podľa čláﾐku ヱヵ – 22 Nariadenia Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu 
a Rady ふEÚぶ ヲヰヱヶ/ヶΑΓ z ヲΑ. apríla ヲヰヱヶ o oIhraﾐe fyziIkýIh osﾚH pri spraIú┗aﾐí osoHﾐýIh údajo┗ a o 
┗oľﾐoﾏ pohyHe takýIhto údajo┗, ktorýﾏ sa zrušuje sﾏerﾐiIa Γヵ/ヴヶ/ES ふ┗šeoHeIﾐé ﾐariadeﾐie o oIhraﾐe 
údajo┗ぶ ふďalej leﾐ „Nariadenie“ぶ prostredﾐíIt┗oﾏ žiadosti. Vzory žiadostí ﾐa uplatﾐeﾐie prá┗ dotkﾐutej 
osoby v Colonnade ﾐájdete ﾏedzi dokuﾏeﾐtﾏi ┗ sekIii OIhraﾐa osoHﾐýIh údajo┗ ﾐa ﾐašoﾏ ┘eHo┗oﾏ 
sídle www.colonnade.sk. 

 

SpôsoH uplatﾐeﾐia práv dotkﾐutej osoHy 

❖ Žiadosť ﾐa uplatﾐeﾐie prá┗a dotkﾐutej osoHy ﾐáﾏ ﾏﾚžete doručiť: 
• písoﾏﾐe ﾐa adresu sídla poHočky Coloﾐﾐade IﾐsuraﾐIe S.A., poHočka poisťo┗ﾐe z iﾐého čleﾐského 

štátu, Molda┗ská Iesta Β B, ヰヴヲ Βヰ KošiIe;  
• e-mailom na info@colonnade.sk alebo dpo@colonnade.sk;  

• osobne na recepcii alebo na zákazﾐíIkoﾏ Ieﾐtre ﾐa adrese sídla poHočky Coloﾐﾐade IﾐsuraﾐIe 
S.A., poHočka poisťo┗ﾐe z iﾐého čleﾐského štátu: Molda┗ská Iesta Β B, ヰヴヲ Βヰ KošiIe, aleHo ﾐa 
adrese pracoviska v Bratislave: Digital park II., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, a to počas 
praIo┗ﾐýIh dﾐí ┗ čase ヰΒ.ヰヰ hod-16.00 hod. 

 

❖ Žiadosť ﾏusí Hyť opatreﾐá ┗lastﾐoručﾐýﾏ podpisoﾏ žiadateľa. Pri doručo┗aﾐí žiadosti e-mailom 

priložte ﾐaskeﾐo┗aﾐú a podpísaﾐú žiadosť ako prílohu. 
 

❖ TelefoﾐiIká žiadosť aleHo žiadosť doručeﾐá ﾐa iﾐú e-ﾏailo┗ú adresu ako info@colonnade.sk alebo 

dpo@colonnade.sk ﾐeﾏﾚže Hyť akIepto┗aﾐá a žiadateľ Hude ┗ takoﾏ prípade iﾐforﾏo┗aﾐý o ┗yššie 
u┗edeﾐýIh ﾏožﾐostiaIh spﾚsoHu podaﾐia žiadosti. 

 

❖ Do predmetu e-ﾏailo┗ej koﾏuﾐikáIie aleHo ﾐa oHálku, prosíﾏe, u┗eďte „GDPR“. 
 

❖ Pri osoHﾐoﾏ podaﾐí žiadosti na recepcii alebo ﾐa zákazﾐíIkoﾏ Ieﾐtre sa, prosíﾏe, preukážte 

oprá┗ﾐeﾐej osoHe s┗ojíﾏ oHčiaﾐskyﾏ preukazoﾏ ふaleHo iﾐýﾏ dokladoﾏ totožﾐosti s fotografiou). 

 

Postup Coloﾐﾐade pri uplatﾐeﾐí práv dotkﾐutej osoHy 

❖ Ak ﾏá Coloﾐﾐade oprá┗ﾐeﾐé poIhyHﾐosti ┗ sú┗islosti s totožﾐosťou fyziIkej osoHy, ktorá podá┗a 
žiadosť v sú┗islosti s uplatﾐeﾐíﾏ jej prá┗, ﾏﾚže požiadať o dodatočné iﾐforﾏáIie potrebné na 

potvrdenie totožnosti žiadateľa, ako aj o dodatočﾐé iﾐforﾏáIie za účeloﾏ jedﾐozﾐačﾐej ideﾐtifikáIie 
žiadateľa ako dotkﾐutej osoHy. )áleží ﾐáﾏ ﾐa oIhraﾐe VašiIh osoHﾐýIh údajo┗ preto si ﾏusíﾏe Hyť istí, 
že koﾐáﾏe s dotkﾐutou osoHou, ktorej sa osoHﾐé údaje skutočﾐe týkajú.  
 

❖ Lehota ﾐa ┗yHa┗eﾐie žiadosti a na poskytﾐutie iﾐforﾏáIie o opatreﾐiaIh, ktoré sme  prijali ﾐa základe 
Vašej žiadosti, je jeden mesiac od doručeﾐia žiadosti. U┗edeﾐú lehotu ﾏﾚžeﾏe v odﾚ┗odﾐeﾐýIh 
prípadoIh predĺžiť o ďalšie dva ﾏesiaIe, a to aj opako┗aﾐe. O každoﾏ takoﾏ predĺžeﾐí budeme 
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dotkﾐutú osoHu do jedﾐého ﾏesiaIa od doručeﾐia žiadosti iﾐforﾏo┗ať spolu s dﾚ┗odﾏi predĺžeﾐia 
lehoty. Ak bola žiadosť podaﾐá v elektronickej podobe, poskytneme iﾐforﾏáIie ┗ elektroﾐiIkej podoHe, 
ak dotkﾐutá osoHa ﾐepožiadala o poskytﾐutie iﾐforﾏáIie iﾐýﾏ spﾚsoHoﾏ. 

 

❖ Ak Colonnade ako pre┗ádzko┗ateľ ﾐeprijﾏe opatreﾐia ﾐa základe žiadosti dotkﾐutej osoHy, ﾏá 
po┗iﾐﾐosť do jedﾐého ﾏesiaIa od doručeﾐia žiadosti iﾐforﾏo┗ať dotkﾐutú osoHu o dﾚ┗odoIh 
ﾐekoﾐaﾐia a o ﾏožﾐosti podať ﾐá┗rh ﾐa začatie koﾐaﾐia o oIhraﾐe osoHﾐýIh údajo┗ ﾐa Úrad ﾐa 
oIhraﾐu osoHﾐýIh údajo┗ Slo┗eﾐskej repuHliky. 

❖ Žiadateľo┗i sa poskytuje odpo┗eď ﾐa žiadosť Hezplatﾐe. Ak sú žiadosti zja┗ﾐe ﾐeopodstatﾐeﾐé aleHo 
ﾐepriﾏeraﾐé, ﾐajﾏä pre iIh opakujúIu sa po┗ahu, je ﾏožﾐé  podľa čláﾐku ヱヲ ods. ヵ Nariadeﾐia Huď: 
a) požado┗ať priﾏeraﾐý poplatok zohľadňujúIi adﾏiﾐistratí┗ﾐe ﾐáklady ﾐa poskytﾐutie iﾐforﾏáIií 

aleHo ﾐa ozﾐáﾏeﾐie aleHo ﾐa uskutočﾐeﾐie požado┗aﾐého opatrenia, alebo 

b) odﾏietﾐuť koﾐať ﾐa základe žiadosti. 

 

 


