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ŽIADOSŤ O TO, ABY SA NA MŇA NEV)ŤAHOVALO AUTOMATI)OVANÉ INDIVIDUÁLNE 
ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA 

 

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, aHy sa ﾐa ﾏňa ﾐevzťahovalo autoﾏatizovaﾐé iﾐdividuálﾐe 
rozhodovanie vrátaﾐe profilovaﾐia podľa čl. 22 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. 

 

VyHerte jedﾐu ﾏožﾐosť: 

soﾏ toho ﾐázoru, že autoﾏatizovaﾐé iﾐdividuálﾐe rozhodnutie ﾐie je založeﾐé ﾐa jedﾐoﾏ 
z právﾐyIh základov uvedeﾐýIh v čl. 22 ods. 2 Nariadeﾐia (ﾐižšie uveďte detaily, ktoré 
odﾚvodňujú Váš ﾐázor); 

soﾏ toho ﾐázoru, že autoﾏatizovaﾐé iﾐdividuálﾐe rozhodnutie je založeﾐé ﾐa jedﾐoﾏ 
z právﾐyIh základov uvedeﾐýIh v čl. 22 ods. 2 Nariadeﾐia, avšak ふďalej vyHerte jedﾐu aleHo 
viaI ﾏožﾐostíぶ 

                                                      
1 Čláﾐok 22 Nariadenia - Autoﾏatizovaﾐé iﾐdividuálﾐe rozhodovaﾐie vrátaﾐe profilovaﾐia 

1. Dotkﾐutá osoHa ﾏá právo ﾐa to, aHy sa ﾐa ňu ﾐevzťahovalo rozhodﾐutie, ktoré je založeﾐé výlučﾐe ﾐa 
autoﾏatizovaﾐoﾏ spraIúvaﾐí, vrátaﾐe profilovaﾐia, a ktoré ﾏá právﾐe účiﾐky, ktoré sa jej týkajú aleHo ju podoHﾐe 
výzﾐaﾏﾐe ovplyvňujú. 
ヲ. Odsek ヱ sa ﾐeuplatňuje, ak je rozhodﾐutie: aぶ ﾐevyhﾐutﾐé ﾐa uzavretie aleHo plﾐeﾐie zﾏluvy ﾏedzi dotkﾐutou 
osoHou a prevádzkovateľoﾏ, Hぶ povoleﾐé právoﾏ Úﾐie aleHo právoﾏ čleﾐského štátu, ktoréﾏu prevádzkovateľ 
podlieha a ktorýﾏ sa zároveň staﾐovujú aj vhodﾐé opatreﾐia zaručujúIe oIhraﾐu práv a sloHﾚd a oprávﾐeﾐýIh 
záujﾏov dotkﾐutej osoHy, aleHo Iぶ založeﾐé ﾐa výslovﾐoﾏ súhlase dotkﾐutej osoHy. 
ン. V prípadoIh uvedeﾐýIh v odseku ヲ písﾏ. aぶ a Iぶ prevádzkovateľ vykoﾐá vhodﾐé opatreﾐia ﾐa oIhraﾐu práv a sloHﾚd 
a oprávﾐeﾐýIh záujﾏov dotkﾐutej osoHy, a to aspoň práva ﾐa ľudský zásah zo straﾐy prevádzkovateľa, práva vyjadriť 
svoje staﾐovisko a práva ﾐapadﾐúť rozhodﾐutie. 
ヴ. Rozhodﾐutia uvedeﾐé v odseku ヲ sa ﾐezakladajú ﾐa osoHitﾐýIh kategﾙriáIh osoHﾐýIh údajov uvedeﾐýIh v čláﾐku 
9 ods. ヱ, pokiaľ sa ﾐeuplatňuje čláﾐok 9 ods. ヲ písﾏ. aぶ aleHo gぶ a ﾐie sú zavedeﾐé vhodﾐé opatreﾐia ﾐa zaručeﾐie 
práv a sloHﾚd a oprávﾐeﾐýIh záujﾏov dotkﾐutej osoHy. 
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 žiadaﾏ ľudský zásah zo straﾐy prevádzkovateľa ; 

 žiadaﾏ o ﾏožﾐosť vyjadriť svoje staﾐovisko; 

 ﾐapádaﾏ predﾏetﾐé autoﾏatizovaﾐé iﾐdividuálﾐe rozhodovaﾐie 

 

 ふﾐižšie uveďte detaily, ktoré odﾚvodňujú Váš ﾐázorぶ. 
 

UVEĎTE DETAILY, KTORÉ ODÔVODŇUJÚ VÁŠ VYŠŠIE UVEDENÝ NÁ)OR 

 

 

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  

 

 

 


