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VZOR: ŽIADOSŤ SUBJEKTU ÚDAJOV 

 

 

Identifikácia Subjektu údajov 

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

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

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

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

(e- mail, telefónne číslo, ...) 

 

Predmet žiadosti - Aké právo chcem využiť:  

Právo na prístup  

Stačí mi poznať typy osobných údajov, ktoré o mne spracovávate (napr. údaje nutné k plneniu zmluvy alebo 

zmlúv, ktoré sme spolu uzatvorili, alebo monitorovanie toho, ako využívam zakúpené služby atď.); 

Alebo 

Chcem poznať podrobne všetky osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré spracovávate, ale nepotrebujem 

obdržať kópiu týchto osobných údajov; 

Alebo 

Chcem poznať podrobne všetky osobné údaje, ktoré sa ma týkajú a ktoré spracovávate a ďalej žiadam 

o zaslanie kópie týchto osobných údajov a to týmto spôsobom: 

na nasledujúcu emailovú adresu: ........................................; alebo 

na nasledujúcu adresu: ...................................... 

Právo na opravu  

Žiadam opraviť/doplniť nasledujúce osobné údaje: ............................. 

Aktuálna hodnota osobných údajov je: ............................. 

Právo na výmaz  

Žiadam, aby ste o mne ďalej nespracovávali nasledujúce osobné údaje .... a vymazali ich z Vašich systémov. 
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Právo na obmedzenie spracovania  

(popíšte, aké spracovanie si žiadate obmedziť, prípadne uveďte, ktorých osobných údajov sa má obmedzenie 

týkať) 

Žiadam, aby ste obmedzili nasledujúce spracovanie ............................. (popis spracovania, ktoré si žiadate 

obmedziť) mojich osobných údajov ... (ktorých osobných údajov sa má obmedzenie týkať). 

Právo na prenosnosť 

Žiadam o prenos týchto ............................./ všetkých osobných údajov, ktoré o mne spracovávate 

v nasledujúcom formáte ............................. Osobné údaje preneste mne na nasledujúcu emailovú adresu: 

.................................. . 

Alebo 

Žiadam o prenesenie osobných údajov priamo nasledujúcemu novému správcovi: 

Meno správcu:   ............................................................................................................................. 

Adresa správcu:  ............................................................................................................................. 

Email správcu:   ............................................................................................................................. 

Telefónne číslo správcu: ............................................................................................................................. 

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu 

Vznášam námietku proti nasledujúcemu spracovaniu mojich osobných údajov: ........................................ 

Pokiaľ žiadate o výmaz / obmedzenie spracovania a uznáme oprávnenosť Vašej žiadosti, budeme o výmaze / 

zmene / obmedzení spracovania osobných údajov informovať všetkých príjemcov, ktorým boli Vaše osobné 

údaje sprístupnené s výnimkou prípadov, kedy by to bolo nemožné alebo by to vyžadovalo neprimerané úsilie. 

Máte záujem o informáciu o takýchto príjemcoch osobných údajov? (ÁNO / NIE) 

Dôvod žiadosti 

Pokiaľ žiadate o výkon práva na výmaz, práva na obmedzenie spracovania alebo práva vzniesť námietku, 

uveďte, prosím, odôvodnenie Vašej žiadosti. Ak tak  neurobíte, nemôže byť Vašej žiadosti vyhovené. 

 

Vašu žiadosť v závere datujte a podpíšte. 


