
ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY – UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY V ZMYSLE GDPR V OBLASTI 
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dolu podpísaný/-á   

Meno a priezvisko: ......................................................  

Bydlisko: ......................................................................  

Email: .......................................................................... 

Telefón: ....................................................................... 

týmto žiadam prevádzkovateľa, spoločnosť ASBIS SK spol. s r.o., so sídlom Tuhovská 33, 831 06 Bratislava, IČO: 
31 382 541, registrovaná obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 7820/B,  
/označte požadované/  

 prístup k mojim osobným údajom (na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o 
spracúvaní Vašich osobných údajov našou organizáciou),   

 opravu mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo 
neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame),  

 vymazanie mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ 
sú splnené zákonné podmienky),   

 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 XLS alebo CSV), 

 odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov (na základe Vašej žiadosti prestaneme 
spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame v zmysle Vami udeleného súhlasu, aby sme mohli Vašej 
žiadosti vyhovieť, je potrebné, aby ste v poznámke uviesť, na aký účel ste svoj súhlas udelili). 

Poznámka / odôvodnenie: 

 

 

 

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:  

 emailom na poskytnutú adresu, 
 listom na uvedenú adresu, 
 iným spôsobom: .....................................................  

Poučenie:   

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného (1) mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť 
o ďalšie dva (2) mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete 
podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať o nápravu na súde.   

V prípade ak budeme potrebovať za účelom overenia Vašej totožnosti ďalšie informácie, požiadame Vás o ich 
poskytnutie. Bez Vašej jednoznačnej identifikácie nebude možné Vašu žiadosť vybaviť.  

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.   

Tento dokument po vyplnení odošlite na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail: 
mojedata@asbis.sk.  

  

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

                                                                                                                      
..............................................                                                                                                            
 podpis dotknutej osoby 

mailto:mojedata@asbis.sk

