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Žiadosť
na uplatnenie práva podľa čl. 22 Nariadenia Európskeho Parlamentu A Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“)

Žiadateľ:
Meno a priezvisko:
Adresa:

Prevádzkovateľ/Sprostredkovateľ:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Miesto a dátum:

Týmto si uplatňujem svoje právo v zmysle čl. 22 Nariadenia, aby sa na mňa nevzťahovalo
automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Článok 22 Nariadenia

„Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane
profilovania“

1.

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je
založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má
právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

2.

Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) Nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou
a prevádzkovateľom,
b) Povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha
a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd
a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) Založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

3.

V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné
opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň
práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko
a práva napadnúť rozhodnutie.

4.

Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných
údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo
g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených
záujmov dotknutej osoby.
Právne nezáväzný vzor Úradu na ochranu osobných údajov SR
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Nesúhlasím s rozhodnutím prevádzkovateľa založenom výlučne na automatizovanom
spracúvaní mojich osobných údajov podľa čl. 22 Nariadenia.
Moja žiadosť vzťahujúca sa na takéto rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní prevádzkovateľa sa týka prípadu, keď:
Na overenie moje totožnosti pripájam nasledujúce dokumenty/prílohy/ číslo zákazníka, číslo
objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo a iné.:
Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať elektronicky na mnou určený e-mail/poštou na adresu
alebo iný spôsob:
Podľa čl. 12 ods. 3 Nariadenia ste povinný ma informovať do jedného mesiaca od doručenia
mojej žiadosti. Lehotu môžete predĺžiť o ďalšie dva mesiace za zohľadnenia komplexnosti
žiadosti a počtu žiadostí. O každom predĺžení ma musíte informovať spolu s dôvodmi meškania
lehoty. Ak si myslíte, že na moju žiadosť nie ste povinný odpovedať, najneskôr do jedného
mesiaca od doručenia mojej žiadosti ma musíte informovať o dôvodoch nekonania
a o možnosti podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Podpis:
Prílohy:

Právne nezáväzný vzor Úradu na ochranu osobných údajov SR

