
 

Žiadosť o prístup k 
osobným údajom 

 
ŽŽŽŽIADATEĽIADATEĽIADATEĽIADATEĽ     

Meno a priezvisko:  

Dátum narodenia: Vyberte dátum 

Adresa:  

Telefónne číslo:  

Dôvod žiadosti: 
*dobrovoľné  

 
 
 

  

    
Žiadateľ vyhlasujeŽiadateľ vyhlasujeŽiadateľ vyhlasujeŽiadateľ vyhlasuje: : : :     
    
Podpisom tohto dokumentu Podpisom tohto dokumentu Podpisom tohto dokumentu Podpisom tohto dokumentu vyhlasujem, vyhlasujem, vyhlasujem, vyhlasujem, že som bolže som bolže som bolže som bol     vvvv    zmysle všeobecného nariadeniazmysle všeobecného nariadeniazmysle všeobecného nariadeniazmysle všeobecného nariadenia    na ochranu osobných údajovna ochranu osobných údajovna ochranu osobných údajovna ochranu osobných údajov    
„GDPR“ „GDPR“ „GDPR“ „GDPR“ informovaný a informovaný a informovaný a informovaný a poučený spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešovpoučený spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešovpoučený spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešovpoučený spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov, so sídlom: , so sídlom: , so sídlom: , so sídlom: Volgogradská 88Volgogradská 88Volgogradská 88Volgogradská 88, 080 0, 080 0, 080 0, 080 01111    
Prešov, IČO: Prešov, IČO: Prešov, IČO: Prešov, IČO: 31313131    718 523718 523718 523718 523, , , , oooo    mojich právach mojich právach mojich právach mojich právach aaaa    zásadách spracúvania osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že zásadách spracúvania osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že zásadách spracúvania osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že zásadách spracúvania osobných údajov. Zároveň beriem na vedomie, že 
ppppodrobné informácie oodrobné informácie oodrobné informácie oodrobné informácie o     spracúvaní osobných údajov aspracúvaní osobných údajov aspracúvaní osobných údajov aspracúvaní osobných údajov a    zásadách ochrany osobných údajov sú upravené vzásadách ochrany osobných údajov sú upravené vzásadách ochrany osobných údajov sú upravené vzásadách ochrany osobných údajov sú upravené v    dokumente, dokumente, dokumente, dokumente, 
ktorý je dostupný vktorý je dostupný vktorý je dostupný vktorý je dostupný v    sídle sídle sídle sídle sssspoločnostipoločnostipoločnostipoločnosti     SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov aSPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov aSPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov aSPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov a    na webona webona webona webovej stránke vej stránke vej stránke vej stránke www.spravbytkomfort.skwww.spravbytkomfort.skwww.spravbytkomfort.skwww.spravbytkomfort.sk        
    
    
 

Opatrenia: Zodpovedná osoba: Termín vybavenia: 

  Vyberte dátum 

    

Miesto a dátum: Žiadateľ: Žiadosť prijal: 

V Prešove, Vyberte dátum   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Poučenie: 
 
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.. 
 
Právo na opravu prestavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa opraviť (doplniť) osobné údaje. V súlade s čl. 16 
nariadenia a § 22 zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného 
odkladu opravil alebo doplnil osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.  
 
Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom 
na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 
 
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe osobné údaje, ktoré spracúva. Prvá a jedna kópia výpisu alebo odpisu 
spracúvaných osobných údajov sa poskytuje zdarma. Za ďalšie kópie dokumentov s osobnými údajmi, o ktoré dotknutá osoba požiada, 
prevádzkovateľ účtuje administratívny poplatok vo výške 5,- EUR. Ak dotknutá osoba podá žiadosť elektronickými prostriedkami a ak 
nepožiada o iný spôsob, prevádzkovateľ osobné údaje poskytne v bežne používanej elektronickej podobe.  
 
Dôvod prevádzkovateľa odmietnuť žiadosť o prístup k osobným údajom môžu byť nepriaznivé dôsledky na práv a a slobody iných 
fyzických osôb. Prevádzkovateľ nie je povinný sprístupniť žiadateľovi všetky informačné systémy a fyzicky mu umožniť vstup do týchto 
systémov. Takýto postup by bol v rozpore s bezpečnostnými štandardami ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa.  
 
Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby 
žiadateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť v prípadoch, keď nebude možné identifikovať osobu žiadateľa. 
Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať žiadateľovi poplatok vo výške 15,- EUR v prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo 
opakujúcich sa žiadostí, a zároveň je oprávnených v takýchto prípadoch nekonať. 
 
Garantujeme právo na prístup k osobným údajom, nie právo na prístup k informačným systémom, ktoré sú usporiadanými súbormi 
osobných údajov.   

 
 
V ktorých prípadoch možno žiadať o “opravu, resp. doplnenie“ osobných údajov“?  
 
Dotknutá osoba má právo vedieť: 
 

� na aký účel prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje; 
� ktoré osobné údaje spracúva; 
� komu prevádzkovateľ spracúvané informácie poskytuje; 
� ako dlho budú osobné údaje uchovávané; 
� na akom základe získal jej osobné údaje; 
� aké sú zásady ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa. 

 
Ak prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotnutou osobou veľké množstvo osobných údajov, môže požadovať, aby pred tým, ako 
dotknutej osobe poskytne požadované informácie, dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činnností sa jej 
žiadosť týka.   

 
 
 
 


