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Žiadosť
na uplatnenie práva podľa čl. 16 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. 16 Nariadenia na opravu:

Článok 16 Nariadenia

„Právo na opravu“

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo
na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového
vyhlásenia.
Článok 19 Nariadenia

„Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo
vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania“

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú
opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa
článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to
nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu,
ak to dotknutá osoba požaduje.
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Som toho názoru, že tieto osobné údaje týkajúce sa mojej osoby sú nesprávne, preto žiadam,
aby vyššie uvedené údaje boli opravené.
Som toho názoru, že tieto osobné údaje týkajúce sa mojej osoby sú neúplné, preto žiadam, aby
vyššie uvedené údaje boli opravené.
Žiadam, aby vyššie uvedené údaje boli opravené nasledujúcim spôsobom:
Do času vykonania opravy, Vás žiadam o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 ods. 1
Nariadenia.
Na overenie moje totožnosti pripájam nasledujúce dokumenty/prílohy/ číslo zákazníka, číslo
objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo a iné.:
Odpoveď na moju 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:
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