
Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

Dolupodpísaný/-á 

titul, meno, priezvisko: ..................................................
adresa:  ..................................................

týmto žiadam spoločnosť  MOJASKRINA.SK, s. r. o. so sídlom Stará Prievozská 1349/2, 821 09 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 47 090 219, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 
vložka 88455/B o 
/začiarknite o čo žiadate/

• prístup  k  mojim  osobným  údajom  (Na  základe  vašej  žiadosti  vydáme  potvrdenie  s   informáciami 
o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou);

• opravu mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo 
neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame)
nesprávne, neúplné osobné údaje, ktorých sa žiadosť týka: ................................................ /uveďte/
správne, úplné osobné údaje, ktorých sa žiadosť týka: ................................................ /uveďte/;

• vymazanie mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti vymažeme vaše osobné údaje, pokiaľ sú 
splnené zákonné podmienky); 
.........................................................  /uveďte  osobné  údaje,  ktorých  sa  žiadosť  týka  alebo  v   celom 
rozsahu/

• obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (Na základe vašej žiadosti budeme vaše osobné údaje 
len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

• prenos  mojich  osobných  údajov  (Na  základe  vašej  žiadosti  vám  poskytneme  vaše  osobné  údaje 
v elektronickej forme ako súbor XML alebo CSV)

• právo namietať  spracúvanie osobných údajov, z dôvodu týkajúceho sa konkrétnej situácie dotknutej 
osoby, pokiaľ prevádzkovateľ spracúva predmetné osobné údaje z dôvodu jeho oprávneného záujmu, na 
účely  priameho  marketingu,  okrem prípadov,  keď  je  spracúvanie  osobných  údajov  nevyhnutné  na 
plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel 
historického výskumu alebo na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 Zákona

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:
 rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;
 iným spôsobom: ....................................................

Poučenie: 
Vašu žiadosť  vybavíme bez  zbytočného odkladu najneskôr  do jedného mesiaca  odo dňa doručenia  žiadosti 
prevádzkovateľovi. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom vás budeme informovať. Pokiaľ 
vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žiadať 



o  nápravu na súde. Zároveň  každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania 
uskutočnené podľa čl. 16, čl. 17 ods. 1 a čl. 18 GDPR oznámime príjemcom, ktorým boli Vaše osobné údaje 
poskytnuté, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. O takýchto príjemcoch 
Vás budeme informovať, ak ste to v žiadosti požadovali. 
Oznámenie o  spôsobe vybavenia žiadosti vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, 
pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 
Vašu  žiadosť  vybavujeme  bezplatne.  Pri  opakovanej  zjavne  neopodstatnenej  alebo  neprimeranej  žiadosti 
môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať. 

V ................................. dňa ......................... 
 

___________________________ 
podpis dotknutej osoby


