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ŽIADOSŤ O PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM 

 

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  

Telefóﾐﾐe číslo  

 

Týﾏto si uplatňujeﾏ právo ﾐa prístup k osoHﾐýﾏ údajoﾏ podľa čl. ヱヵ Nariadenia 

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 
smernica 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 ふv┞Herte jedﾐu aleHo viaI ﾏožﾐostíぶ: 

 vydanie potvrdenia, či spraIúvate osoHﾐé údaje, ktoré sa ﾏa týkajú;  

 prístup k ﾏojiﾏ osoHﾐýﾏ údajoﾏ; 

 prístup k ďalšíﾏ iﾐforﾏáIiáﾏ podľa čl. 15 ods. 1 písﾏ. a) až h) Nariadenia; 

 poskytﾐutie kópie osoHﾐýIh údajov, ktoré o ﾏﾐe spraIúvate; 

                                                      
1 Čláﾐok 15 Nariadenia - Právo dotkﾐutej osoby ﾐa prístup k údajoﾏ 

ヱ. Dotkﾐutá osoHa ﾏá právo získať od prevádzkovateľa potvrdeﾐie o toﾏ, či sa spraIúvajú osoHﾐé údaje, ktoré sa jej 
týkajú, a ak toﾏu tak je, ﾏá právo získať prístup k týﾏto osoHﾐýﾏ údajoﾏ a tieto iﾐforﾏáIie: aぶ účel┞ spraIúvaﾐia; 
Hぶ kategﾙrie dotkﾐutýIh osoHﾐýIh údajov; Iぶ príjeﾏIovia aleHo kategﾙrie príjeﾏIov, ktorýﾏ Holi aleHo Hudú osoHﾐé 
údaje posk┞tﾐuté, ﾐajﾏä príjeﾏIovia v tretíIh krajiﾐáIh aleHo ﾏedziﾐárodﾐé orgaﾐizáIie; dぶ ak je to ﾏožﾐé, 
predpokladaﾐá doHa uIhovávaﾐia osoHﾐýIh údajov aleHo, ak to ﾐie je ﾏožﾐé, kritériá ﾐa jej určeﾐie; eぶ e┝isteﾐIia 
práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osoHﾐýIh údajov týkajúIiIh sa dotkﾐutej osoH┞ aleHo iIh v┞ﾏazaﾐie 
alebo obﾏedzeﾐie spraIúvaﾐia, aleHo práva ﾐaﾏietať proti takéﾏuto spraIúvaﾐiu; fぶ právo podať sťažﾐosť 
dozorﾐéﾏu orgáﾐu; gぶ ak sa osoHﾐé údaje ﾐezískali od dotkﾐutej osoH┞, akékoľvek dostupﾐé iﾐforﾏáIie, pokiaľ ide o 
iIh zdroj; hぶ e┝isteﾐIia autoﾏatizovaﾐého rozhodovaﾐia vrátaﾐe profilovaﾐia uvedeﾐého v čláﾐku ヲヲ ods. ヱ a ヴ a v 
týIhto prípadoIh aspoň zﾏ┞sluplﾐé iﾐforﾏáIie o použitoﾏ postupe, ako aj výzﾐaﾏe a predpokladaﾐýIh dﾚsledkoIh 
takéhoto spraIúvaﾐia pre dotkﾐutú osoHu. 
ヲ. Ak sa osoHﾐé údaje preﾐášajú do tretej krajiﾐ┞ aleHo ﾏedziﾐárodﾐej orgaﾐizáIii, dotkﾐutá osoHa ﾏá právo H┞ť 
iﾐforﾏovaﾐá o priﾏeraﾐýIh zárukáIh podľa čláﾐku ヴ6 týkajúIiIh sa preﾐosu. 
ン. Prevádzkovateľ posk┞tﾐe kﾙpiu osoHﾐýIh údajov, ktoré sa spraIúvajú. )a akékoľvek ďalšie kﾙpie, o ktoré dotkﾐutá 
osoHa požiada, ﾏﾚže prevádzkovateľ účtovať priﾏeraﾐý poplatok zodpovedajúIi adﾏiﾐistratívﾐ┞ﾏ ﾐákladoﾏ. Ak 
dotkﾐutá osoHa podala žiadosť elektroﾐiIkýﾏi prostriedkaﾏi, iﾐforﾏáIie sa posk┞tﾐú v Hežﾐe používaﾐej 
elektroﾐiIkej podoHe, pokiaľ dotkﾐutá osoHa ﾐepožiadala o iﾐý spﾚsoH. 
ヴ. Právo získať kﾙpiu uvedeﾐú v odseku ン ﾐesﾏie ﾏať ﾐepriazﾐivé dﾚsledk┞ ﾐa práva a sloHod┞ iﾐýIh. 
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 iﾐforﾏáIie o priﾏeraﾐýIh zárukáIh, ak ﾏoje osoHﾐé údaje preﾐášate do tretej krajiﾐy aleHo 
ﾏedziﾐárodﾐej orgaﾐizáIii. 

 

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

Číslo poistﾐej zﾏluvy  

Číslo poistnej udalosti  

Iﾐé  

Prílohy k žiadosti  

 

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  

 


