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Žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby podľa GDPR 

(ďalej len "Žiadosť“) 

 

 

Táto Žiadosť slúži na uplatnenie práva dotknutej osoby podľa ustanovenia čl. 15 - 21 Naria-

denia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej a vyššie len "GDPR"), 

teda práva na prístup k osobným údajom, práva na opravu, práva na výmaz, práva na obme-

dzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov a práva vzniesť námietku. Spoločnosť Swiss 

Life Select Slovensko, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 49/II. 16920, 821 09 Bratislava, IČO: 36 

752 606, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 

4102/B (ďalej len "Spoločnosť") použije tento Formulár pre identifikáciu žiadateľa a tiež na 

spracovanie a vybavenie požiadavky žiadateľa. 

  

Identifikačné údaje žiadateľa 

 

Titul, meno a priezvisko: ……………………………….…………………………………………… 

Adresa trvalého bydliska: …………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: ...………………………………………………………………………………………… 

IČO (ak ide o fyzickú osobu podnikateľa): ………………………………………………………… 

 

Vzťah k Spoločnosti – potenciálny/súčasný/bývalý: 

☐ Klient ☐ Zamestnanec ☐ Spolupracovník  ☐ Asistent(ka) 

 

Kontaktné údaje žiadateľa 

 

Kontaktná adresa: …………………………………………………………………………………… 

Telefón: ..……………………………………………………………………………………………… 

E-mail: ....……………………………………………………………………………………………… 

 

Identifikačné údaje zástupcu žiadateľa (ak žiadateľ žiada prostredníctvom splnomoc-

nenca/zákonného zástupcu) 

 

Titul, meno a priezvisko: .…………………………………………………………………………… 

Kontaktná adresa: …………………………………………………………………………………… 

Dátum narodenia: .…………………………………………………………………………………… 

Ak žiadateľ žiada prostredníctvom splnomocnenca/zákonného zástupcu, je k žiadosti nutné 

priložiť doklad, ktorý ho oprávňuje na konanie v mene žiadateľa (úradne overená plná moc 

atď.). 

 

Preferovaný spôsob komunikácie vo veci tejto Žiadosti 

 

Pokiaľ nebude vybraný spôsob komunikácie, odpoveď na Vašu žiadosť bude zaslaná na Vašu 

kontaktnú adresu alebo na adresu trvalého bydliska (s výnimkou prípadu, kedy bola Vaša 

žiadosť zaslaná e-mailom, v takom prípade bude zodpovedaná rovnakou cestou). 
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☐ Adresa trvalého bydliska ☐ Kontaktná adresa ☐ E-mail   

 

 

1. ☐ Žiadam o prístup k osobným údajom vedených o mojej osobe  

 

V súlade s čl. 15 GDPR uplatňujem svoje právo na prístup k osobným údajom a žiadam o: 

 

☐ potvrdenie, či Spoločnosť spracúva osobné údaje týkajúce sa mojej osoby; 

 

☐ informácie o spracúvaných osobných údajoch (t.j. informácie o účele, kategórii dotknutých 

osobných údajov, o príjemcovi alebo príjemcoch osobných údajov, o plánovanej dobe, počas 

ktorej budú osobné údaje uložené, o existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu 

alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spra-

covania alebo vznesení námietky proti tomuto spracovaniu, o práve podať sťažnosť dozor-

nému úradu, o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osobe, o automati-

zovanom rozhodovaní a informácií o tom, či sú osobné údaje odovzdávané do tretích krajín); 

 

☐ kópiu osobných údajov; 

 

☐ iné:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………..................................................……………………… 

………………………………………………………………………………………………………...… 

 

 

2. ☐ Žiadam o opravu osobných údajov      

 

V súlade s čl. 16 GDPR uplatňujem svoje právo na opravu a žiadam o opravu týchto osobných 

údajov: 

 

Tu uveďte osobné údaje, ktoré majú byť predmetom opravy. 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Správne/aktualizované údaje (Uveďte správne/aktualizované osobné údaje.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ☐ Žiadam o vymazanie osobných údajov      

 

V súlade s čl. 17 GDPR uplatňujem svoje právo na vymazanie osobných údajov, a to v nasle-

dujúcom rozsahu: 

 

Tu uveďte osobné údaje, ktoré majú byť predmetom výmazu. 
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……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Beriem na vedomie, že Spoločnosť môže niektoré osobné údaje spracúvať aj naďalej, a to 

najmä v prípadoch, ak tak robí na základe plnenia právnej povinnosti alebo pre určenie, výkon 

alebo obhajobu právnych nárokov. 

 

 

4. ☐ Žiadam o obmedzenie spracúvania osobných údajov 

 

V súlade s čl. 18 GDPR uplatňujem svoje právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 

a týmto Vás žiadam o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov: 

 

Obmedzenie sa týka osobných údajov (prosím vyplňte): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Toto právo uplatňujem z dôvodu, že: 

 

☐ popieram presnosť spracúvaných osobných údajov; 

 

☐ domnievam sa, že spracúvanie je protiprávne, miesto výmazu žiadam obmedzenia spra-

cúvania mojich osobných údajov; 

 

☐ osobné údaje potrebujem z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby mojich právnych náro-

kov, a to aj napriek tomu, že už osobné údaje nepotrebujete ako prevádzkovateľ spracúvať; 

 

☐ vzniesol som námietku proti spracúvaniu mojich osobných údajov. 

 

 

5. ☐ Žiadam o prenesenie osobných údajov      

 

V súlade s čl. 20 GDPR uplatňujem svoje právo na prenosnosť údajov a týmto Vás žiadam o 

prenesenie mojich osobných údajov. 

 

Prenesenie sa týka týchto osobných údajov (prosím vyplňte): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dôvod pre uplatnenie práva na prenosnosť (prosím špecifikujte, pomôže nám to lepšie defi-

novať súbor osobných údajov určených na odovzdanie): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Ak si prajete, aby Spoločnosť preniesla osobné údaje inému subjektu, uveďte jeho meno / 

názov, IČO, sídlo, kontakt (adresa, e-mail): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ☐ Odvolávam svoj súhlas  

 

Odvolávam svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý som Spoločnosti poskytol na 

účel: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ☐ Uplatňujem námietku proti spracúvaniu osobných údajov   

 

V súlade s čl. 21 GDPR uplatňujem svoje právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, 

ktoré sa ma týkajú. 

 

Týmto vznášam námietku proti spracúvaniu osobných údajov alebo účelu ich spracovania 

(prosím popíšte): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Odôvodnenie vznesenej námietky (prosím popíšte): 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol (a) v tomto formulári, sú správne a pravdivé 

a som oprávnený (a) s nimi nakladať. Beriem na vedomie, že v prípade, ak sa toto moje vy-

hlásenie ukáže ako nepravdivé, preberám zodpovednosť a dôsledky za nakladanie s osob-

nými údajmi poskytnutými podľa tejto Žiadosti. 

 

 

V ____________________ dňa ____________________ 

 

 

______________________________________________ 

podpis žiadateľa*/zástupcu žiadateľa* 

 

 

*Spoločnosť je oprávnená požadovať od Vás poskytnutie dodatočných informácii, potrebných 

pre potvrdenie Vašej totožnosti. 


