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ŽIADOSŤ O VYMA)ANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

ŽIADATEĽ 

Meno a priezvisko  

Rodﾐé číslo  

Adresa trvalého pobytu  

Korešpoﾐdeﾐčﾐá adresa ふak je iﾐá ako 
adresa trvalého pobytu) 

 

E-ﾏailová adresa  

Telefﾙﾐﾐe číslo  

 

Týﾏto si uplatňujeﾏ právo ﾐa vyﾏazaﾐie osoHﾐýIh údajov podľa čl. ヱΑ Nariadeﾐia 
Eurﾙpskeho parlaﾏeﾐtu a Rady ふEÚぶ ヲヰヱヶ/ヶΑ9 z ヲΑ. apríla ヲヰヱヶ o oIhraﾐe fyziIkýIh osﾚH 
pri spraIúvaﾐí osoHﾐýIh údajov a o voľﾐoﾏ pohyHe takýIhto údajov, ktorýﾏ sa zrušuje 
sﾏerﾐiIa 9ヵ/ヴヶ/ES ふvšeoHeIﾐé ﾐariadeﾐie o oIhraﾐe údajovぶ ふďalej leﾐ „Nariadeﾐie“ぶ1

. 

 

 

Žiadaﾏ Vás o vyﾏazaﾐie ﾏojiIh osoHﾐýIh údajov z dﾚvodu ふv┞Herte jedﾐu aleHo viaI ﾏožﾐostíぶ: 

 soﾏ toho ﾐázoru, že osoHﾐé údaje už ﾐie sú potreHﾐé ﾐa účely, ﾐa ktoré sa získavali aleHo iﾐak 
spraIúvali ふﾐižšie uveďte detail┞, ktoré odﾚvodňujú Váš ﾐázorぶ;  

                                                      
1 Čláﾐok 17 Nariadenia - Právo ﾐa vyﾏazaﾐie ふprávo ﾐa „zabudﾐutie“ぶ 
ヱ. Dotkﾐutá osoHa ﾏá tiež právo dosiahﾐuť u prevádzkovateľa Hez zH┞točﾐého odkladu v┞ﾏazaﾐie osoHﾐýIh údajov, 
ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je poviﾐﾐý Hez zH┞točﾐého odkladu v┞ﾏazať osoHﾐé údaje, ak je splﾐeﾐý ﾐiektorý 
z týIhto dﾚvodov: aぶ osoHﾐé údaje už ﾐie sú potreHﾐé ﾐa účel┞, ﾐa ktoré sa získavali aleHo iﾐak spraIúvali; Hぶ dotkﾐutá 
osoHa odvolá súhlas, ﾐa základe ktorého sa spraIúvaﾐie v┞koﾐáva, podľa čláﾐku 6 ods. ヱ písﾏ. aぶ aleHo čláﾐku Γ ods. 
ヲ písﾏ. aぶ, a ak ﾐee┝istuje iﾐý právﾐ┞ základ pre spraIúvaﾐie; Iぶ dotkﾐutá osoHa ﾐaﾏieta voči  spraIúvaﾐiu podľa 
čláﾐku ヲヱ ods. ヱ a ﾐeprevažujú žiadﾐe oprávﾐeﾐé dﾚvod┞ ﾐa spraIúvaﾐie aleHo dotkﾐutá osoHa ﾐaﾏieta voči 
spraIúvaﾐiu podľa čláﾐku ヲヱ ods. ヲ; dぶ osoHﾐé údaje sa spraIúvali ﾐezákoﾐﾐe; eぶ osoHﾐé údaje ﾏusia H┞ť v┞ﾏazaﾐé, 
aH┞ sa splﾐila zákoﾐﾐá poviﾐﾐosť podľa práva Úﾐie aleHo práva čleﾐského štátu, ktoréﾏu prevádzkovateľ podlieha; 
fぶ osoHﾐé údaje sa získavali v súvislosti s poﾐukou služieH iﾐforﾏačﾐej spoločﾐosti podľa čláﾐku Β ods. ヱ. 
ヲ. Ak prevádzkovateľ zverejﾐil osoHﾐé údaje a podľa odseku ヱ je poviﾐﾐý v┞ﾏazať osoHﾐé údaje, so zreteľoﾏ ﾐa 
dostupﾐú teIhﾐolﾙgiu a ﾐáklad┞ ﾐa v┞koﾐaﾐie opatreﾐí podﾐikﾐe priﾏeraﾐé opatreﾐia vrátaﾐe teIhﾐiIkýIh opatreﾐí, 
aH┞ iﾐforﾏoval prevádzkovateľov, ktorí v┞koﾐávajú spraIúvaﾐie osoHﾐýIh údajov, že dotkﾐutá osoHa iIh žiada, aH┞ 
v┞ﾏazali všetk┞ odkaz┞ ﾐa tieto osoHﾐé údaje, iIh kﾙpiu aleHo replik┞. 
ン. Odsek┞ ヱ a ヲ sa ﾐeuplatňujú, pokiaľ je spraIúvaﾐie potreHﾐé: aぶ ﾐa uplatﾐeﾐie práva ﾐa sloHodu prejavu a ﾐa 
iﾐforﾏáIie; Hぶ ﾐa splﾐeﾐie zákoﾐﾐej poviﾐﾐosti, ktorá si v┞žaduje spraIúvaﾐie podľa práva Úﾐie aleHo práva čleﾐského 
štátu, ktoréﾏu prevádzkovateľ podlieha, aleHo ﾐa splﾐeﾐie úloh┞ realizovaﾐej vo verejﾐoﾏ záujﾏe aleHo pri výkoﾐe 
verejﾐej ﾏoIi zvereﾐej prevádzkovateľovi; Iぶ z dﾚvodov verejﾐého záujﾏu v oHlasti verejﾐého zdravia v súlade s 
čláﾐkoﾏ Γ ods. ヲ písﾏ. hぶ a iぶ, ako aj čláﾐkoﾏ Γ ods. ン; dぶ ﾐa účel┞ arIhiváIie vo verejﾐoﾏ záujﾏe, ﾐa účel┞ vedeIkého 
aleHo historiIkého výskuﾏu či ﾐa štatistiIké účel┞ podľa čláﾐku ΒΓ ods. ヱ, pokiaľ je pravdepodoHﾐé, že právo uvedeﾐé 
v odseku ヱ zﾐeﾏožﾐí aleHo závažﾐýﾏ spﾚsoHoﾏ sťaží dosiahﾐutie Iieľov takéhoto spraIúvaﾐia, aleHo eぶ ﾐa 
preukazovaﾐie, uplatňovaﾐie aleHo oHhajovaﾐie právﾐ┞Ih ﾐárokov. 
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 odvolal/a soﾏ súhlas so spraIúvaﾐíﾏ osoHﾐýIh údajov ふﾐižšie uveďte detail┞, ked┞ a vo vzťahu 
k akéﾏu súhlasu ste tak uroHiliぶ; 

 využil/a soﾏ právo ﾐaﾏietať podľa čl. ヲヱ Nariadeﾐia a táto ﾏoja žiadosť Hola kladﾐe vyHaveﾐá 
ふﾐižšie uveďte detail┞ o tejto kladﾐe v┞Haveﾐej žiadostiぶ; 

 soﾏ toho ﾐázoru, že ﾏoje osoHﾐé údaje sa spraIúvajú ﾐezákoﾐﾐe ふﾐižšie uveďte detail┞, ktoré 
odﾚvodňujú Váš ﾐázorぶ; 

 soﾏ toho ﾐázoru, že je to ﾐevyhﾐutﾐé pre splﾐeﾐie Vašej zákoﾐﾐej poviﾐﾐosti podľa práva 
Eurﾙpskej úﾐie aleHo práva Slovenskej republiky ふﾐižšie uveďte detail┞, ktoré odﾚvodňujú Váš 
ﾐázorぶ; 

 soﾏ toho ﾐázoru, že ﾏoje osoHﾐé údaje sa získavali v súvislosti s poﾐukou služieH iﾐforﾏačﾐej 
spoločﾐosti podľa čl. 8 ods. ヱ Nariadeﾐia ふﾐižšie uveďte detail┞, ktoré odﾚvodňujú Váš ﾐázorぶ.2

 

 

UVEĎTE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ ŽIADATE VYMA)AŤ A DETAILY PRE ICH VÝMA) 

 

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE NA POTVRDENIE TOTOŽNOSTI ŽIADATEĽA A/ALEBO IDENTIFIKÁCIU 
ŽIADATEĽA AKO DOTKNUTEJ OSOBY 

Číslo poistﾐej zﾏluvy  

Číslo poistﾐej udalosti  

Iﾐé  

Prílohy k žiadosti  

 

 

 

                                                      
2 teﾐto dﾚvod ﾐa výﾏaz osoHﾐýIh údajov je aplikovateľﾐý leﾐ ﾐa deti do ヱ6 rokov veku 
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Odpoveď ﾐa žiadosť Vás žiadaﾏ zaslať (vyberte jednu z ﾏožﾐostíぶ: 

 e-mailom na e-ﾏailovú adresu uvedeﾐú v záhlaví tejto žiadosti; 

 poštou ﾐa adresu trvalého poHytu/korešpoﾐdeﾐčﾐú adresu uvedeﾐú v záhlaví tejto žiadosti. 
 

Miesto a dátuﾏ: 
 

Podpis žiadateľa: 
 

 

 

NIŽSIE UVEDENÉ ÚDAJE VYPLNÍ OPRÁVNENÁ OSOBA, AK BOLA ŽIADOSŤ PODANÁ OSOBNE 

Druh dokladu totožﾐosti žiadateľa  

Číslo dokladu totožﾐosti žiadateľa  

Totožﾐosť overil/a a žiadosť prijal/a  

Miesto a dátuﾏ prijatia žiadosti  

Podpis oprávﾐeﾐej osoHy  

 

 

 


