Žiadosť o opravu alebo výmaz osobných údajov spracúvaných vo Vízovom
informačnom systéme (VIS)
Názov a adresa príslušného orgánu
V zmysle článku 38 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom
informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS),
článku 14 Rozhodnutia Rady 2008/633/SVV z 23. júna 2008 o sprístupnení vízového informačného systému
(VIS) na nahliadnutie určeným orgánom členských štátov a Europolu na účely predchádzania teroristickým
trestným činom a iným závažným trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania a Zákona NR SR č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov žiadam o opravu nesprávnych alebo
neaktuálnych údajov alebo výmaz nezákonne spracúvaných údajov vo Vízovom informačnom systéme, ktoré sa
týkajú mojej osoby1.
1. Informácie o mojej osobe:
Meno (mená):
Priezvisko:
Miesto trvalého pobytu:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
Štátna príslušnosť:
Odpoveď žiadam zaslať
na adresu alebo na email:
2. na preukázanie mojej totožnosti prikladám:2
Kópia dokladu totožnosti (občianskeho preukazu, cestovného pasu resp. iného dokladu v zmysle § 18 ods. 2
písm. a) až e) zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov)
číslo: .............................. vydaného dňa.................................útvarom....................................................................
3. Iné informácie dopĺňajúce žiadosť:

4. Dátum a miesto podania žiadosti:
5. Podpis:

V prípade, ak zasielate žiadosť prostredníctvom Vami splnomocnenej osoby, je potrebné k žiadosti
priložiť aj kópiu takéhoto splnomocnenia.

1Za

účelom vybavenia Vašej žiadosti je potrebné priložiť fotokópie úradných dokumentov, resp. fotokópie
právoplatných rozhodnutí správnych orgánov alebo orgánov činných v trestnom konaní, na základe ktorých
žiadate o opravu alebo výmaz osobných údajov o Vašej osobe spracúvaných vo Vízovom informačnom
systéme.
2Zaslaním kópií dokladov preukazujete Vašu totožnosť (§ 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z.).
Vami poskytnuté údaje budú použité na vyhľadanie údajov vo Vízovom informačnom systéme, ktoré je
monitorované a elektronicky registrované. Prosím, uistite sa, že údaje, ktoré poskytnete sú presné a správne.

