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VZOR: ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ SUBJEKTU ÚDAJOV 

 

Identifikácia Subjektu údajov 

Meno a priezvisko:  ............................................................................................................................. 

Dátum narodenia:  ............................................................................................................................. 

Adresa:    ............................................................................................................................. 

Ďalšie identifikačné údaje :  ............................................................................................................................. 

(e- mail, telefónne číslo, ...) 

 

Odpoveď na žiadosť č.: ________  

Vašu žiadosť o (právo, ktoré subjekt údajov uplatnil) zo dňa  _______  sme starostlivo posúdili s 

nasledovným záverom:  

 

Právo na pristupovať  

Vo Vašej žiadosti ste uprednostnili (vybrať jednu z nižšie uvedených variantov)  

Poznať kategórie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame (napr. plnenie zmluvy alebo zmlúv, ktoré sme 

spoločne uzavreli, alebo monitorovanie toho, ako využívam zakúpené služby). Nižšie teda uvádzame, že o 

Vás spracovávame nasledujúce typy osobných údajov:  

__________________________ 

Poznať podrobne všetky osobné údaje a ďalšie predpísané informácie, ktoré sa Vás týkajú a ktoré 

spracovávame, ale nepotrebujete dostať kópie týchto osobných údajov. V prílohe teda uvádzame podrobný 

prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, spolu s nasledovnými informáciami:  

účely spracovania,  

kategórie dotknutých osobných údajov,  

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,  

plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené;  

a to, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo nie. 

 

Poznať podrobne všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré spracovávame, a ďalej žiadate o zaslanie 

kópie týchto osobných údajov, a to týmto spôsobom:  

na nasledujúcu emailovú adresu: ____________________;  

alebo na nasledujúcu adresu: ____________________. 
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V prílohe teda uvádzame podrobný prehľad o Vašich osobných údajoch, ktoré spracovávame, spolu s 

nasledovnými informáciami:  

účely spracovania, 

kategórie dotknutých osobných údajov,  

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené,  

plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené;  

a to, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu alebo nie.  

Súčasne Vám zasielame kópie Vašich osobných údajov na Váš email, uvedený vo Vašej žiadosti / na Vašu 

adresu, uvedenú vo Vašej žiadosti. 

 

ALEBO:  

Vašu žiadosť bohužiaľ musíme zamietnuť z nasledujúcich dôvodov: ______________________  

 

ALEBO:  

Zistili sme, že o Vás nespracovávame žiadne osobné údaje. 

 

 

Právo na opravu 

Na základe Vašej žiadosti sme opravili / doplnili nasledujúce osobné údaje: _______________  

Súčasne budeme o oprave alebo doplnení osobných údajov informovať príjemcov, ktorým boli Vaše osobné 

údaje sprístupnené.  

 

PRÍPADNE 

Bohužiaľ nemôžeme o oprave alebo doplnení informovať nasledujúcich príjemcov, vzhľadom k tomu, že to 

nie je možné, resp. by to vyžadovalo neprimerané úsilie: _______________ 

 

 

Právo na výmaz  

Osobné údaje, ktoré môžeme vymazať: ________________  

Vyššie uvedené osobné údaje vymažeme z našich systémov do _________. O likvidácii Vašich osobných 

údajov Vás budeme informovať emailom. Súčasne budeme o vymazaní osobných údajov informovať 

príjemcov, ktorým boli Vaše osobné údaje sprístupnené. 

 

PRÍPADNE 

Bohužiaľ nemôžeme o likvidácii informovať nasledujúcich príjemcov, vzhľadom k tomu, že to nie je možné, 

resp. by to vyžadovalo neprimerané úsilie: _______________  

 

Osobné údaje, ktoré bohužiaľ nemôžeme zlikvidovať, pretože nám v tom bránia závažné právne dôvody: 

__________________________________________________________ 
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Právo na prenosnosť  

Osobné údaje, ktoré môžeme preniesť: _______________  

Vyššie uvedené osobné údaje prenesieme Vám na Vašu emailovú adresu _______ / novému správcovi, 

___________ na jeho emailovú adresu_____________ v nasledujúcom formáte _____________ 

do_________. Prenos bude zabezpečený spôsobom dohodnutým s Vami / s novým správcom. O vykonaní 

prenosu Vašich osobných údajov Vás budeme informovať emailom.  

 

Osobné údaje, ktoré bohužiaľ nemôžeme preniesť, pretože nám vtom bránia závažné právne dôvody: 

______________________________________________ 

 

 

Pozor! Neručíme za to, že nový správca bude Vaše osobné údaje spracovávať odpovedajúcou 

starostlivosťou a bezpečne. Preto Vám odporúčame, aby ste sa ubezpečili, že nový správca bude Vaše 

osobné údaje spracovávať s riadnou starostlivosťou a pri zabezpečení zodpovedajúcich bezpečnostných 

opatrení (uviesť v prípade, že odpovedáte na žiadosť o prenos osobných údajov). 

 

Poučenie : 

Lehota: Informácia musí byť poskytnutá bez zbytočného odkladu, najdlhšie do jedného mesiaca od obdržania 

žiadosti. Lehotu možno vo výnimočných prípadoch predĺžiť o dva mesiace, o čom musí byť subjekt údajov zo 

strany správcu informovaný, vrátane dôvodov predĺženia.  

Poplatok: Zásadne platí, že informácie sa poskytujú bezplatne. Iba v prípade, kedy sa žiadosti opakujú, môže 

správca účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Ďalej, ak sú žiadosti podané 

subjektom údajov zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, môže správca buď uložiť primeraný poplatok, 

alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť. Zjavnú neodôvodnenosť dokladá správca.  

Zneužitím nemožno a priori rozumieť výkon práv subjektu údajov. 

Právo podať sťažnosť kvôli spôsobu vybavenia žiadosti: Ak nebudete spokojný s vybavením Vašej žiadosti, 

máte právo sa sťažovať u správcu- adresáta Vašej žiadosti na tejto adrese: _____________.  

Môžete tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. 

 

 

Dátum:  

 

Podpis: 


