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Informácie a postupy pre výkon práv subjektu údajov spracované v nadväznosti Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 

údajov a voľnom pohybe údajov (ďalej len GDPR) 

  

Tyros Loading Systems SK s.r.o. ako správca v zmysle ustanovení článku 12 GDPR vytvoril túto metodiku 

opisujúce postupy pre výkon práv dotknutých osôb podľa článkov 12,13 a ďalších GDPR 

1. správcom je Tyros Loading Systems SK s. r. o., so sídlom Šteruská 21, 922 03 Vrbové, IČO: 36 258 

598, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka 14622/T, 

2. subjekt údajov má v súvislosti s GDPR najmä tieto práva:  

- pravo požadovať od správcu prístup k osobným údajom: dotknutá osoba má právo získať od 

správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané a ak je to 

tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám,  

- právo požadovať od správcu opravu osobných údajov: dotknutá osoba má právo, aby správca 

opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa týkajú subjektu údajov alebo aby doplnil osobné údaje 

neúplné,  

- pravo na vymazanie osobných údajov: subjekt údajov má právo na vymazanie osobných údajov, 

ktoré sa týkajú dotknutej osoby a správca má povinnosť mu vyhovieť, ak nastane niektorá z 

týchto skutočností: osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak 

spracované, ak neexistuje žiadny právny dôvod pre spracovanie, subjekt údajov vznesie námietku 

podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie 

alebo subjekt údajov vznesie námietku podľa článku 21 odsek 2 GDPR, osobné údaje boli 

spracované nezákonne,  

- pravo na obmedzenia spracovania: dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil 

spracovanie v ktoromkoľvek z prípadov: subjekt údajov popiera presnosť údajov, spracovanie je 

protiprávne a dotknutá osoba nepoužije právo na vymazanie osobných údajov, správca osobné 

údaje už nepotrebuje na účely spracovania, ale subjekt údajov ich požaduje pre určenie, výkon 

alebo obhajobu právnych nárokov, subjekt údajov podal námietku podľa článku 21 ods. 1 GDPR, 

pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi 

subjektu údajov,  

- pravo namietať proti spracovaniu: dotknutá osoba má právo namietať proti spracovaniu osobných 

údajov z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie,  

- pravo na prenosnosť údajov: subjekt údajov má pri splnení podmienok GDPR právo získať 

osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v bežne používanom a strojovo 

čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto osobné údaje inému správcovi,  

- právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: subjekt údajov má právo v prípade, že je 

spracovanie osobných údajov založené na súhlase podľa článku 6 odsek 1 písm. a), alebo článku 9 

ods. 2 písm. a) odvolať svoj súhlas, tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania do dňa odvolania 

súhlasu. Toto právo sa neuplatňuje, ak sú osobné údaje spracovávané z dôvodov plnenia zmluvy 

uzatvorenej so subjektom údajov a nie na základe súhlasu so spracovaním,  
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- pravo podať sťažnosť dozornému úradu: dotknutá osoba má právo podať sťažnosť proti správcovi 

vo veci spracúvaných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a to na Úradu pre ochranu osobných 

údajov,  

- pravo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom 

spracovaní vrátane profilovania, pokiaľ nebola uzavretá v tejto veci sa správca zmluva: subjekt 

údajov má právo, aby nebol predmetom žiadneho rozhodovania založeného výhradne na 

automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie,  

- pravo na informáciu, či poskytovanie osobných údajov subjektom údajov voči správcovi je 

zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou: ide o požiadavky zákonné a subjekt údajov je povinný 

odovzdať ich správcovi. Neposkytnutie týchto osobných údajov by zabránilo vzniku pracovného 

pomeru (zmluvy), 

- pravo na získanie informácie o zdroji osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ neboli 

odovzdané správcovi priamo subjektom údajov: subjekt údajov má voči správcovi v prípade, že 

ten spracováva údaje poskytnuté mu treťou osobou, právo na oznámenie informácie o tomto 

subjekte (zdroji).  

Subjekt údajov je oprávnený napĺňať svoje zákonné práva špecifikovaná vyššie písomne u správcu, na adrese 

jeho sídla alebo na jeho webovej stránke. Možný vzor takejto žiadosti je uvedený na webových stránkach 

správcu.  

Správca je povinný poskytnúť subjektu údajov informácie o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 1 mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu možno výnimočne predĺžiť o 2 mesiace, o čom je 

povinný subjekt údajov informovať.  

 

Vo Vrbovom, dňa 01. 05. 2018 

Podpis štatutárneho zástupcu správcu: 

  

 

 

Prílohy: vzor žiadosti a odpovede  

 


