
Žiadosť dotknutej osoby o spracúvaní osobných údajov 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon 

o ochrane osobných údajov”) 

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa: 

Obchodné meno MNFORCE, s.r.o. 

Sídlo Einsteinova 11, 851 01 Bratislava 

Slovenská republika 

IČO 46118641 

Registrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,  

oddiel: Sro,  

vložka č. 91746/B 

(ďalej len „Prevádzkovateľ”) 

 

Identifikačné údaje dotknutej osoby: 

Meno a priezvisko:  

Adresa:*  

Tel. kontakt: *  

E-mail: *  

(ďalej len „Dotknutá osoba”) 

* Potrebné doplniť tie z označených údajov, ktoré sú potrebné pre vybavenie žiadosti 

Dotknutej osoby 

Týmto ako Dotknutá osoba žiadam Prevádzkovateľa o nasledovné: 

 

Potrebné zaškrtnutím políčka vľavo zvoliť zodpovedajúcu možnosť. 

 Poskytnutie informácií podľa článku 15 GDPR a § 21 Zákona o ochrane osobných údajov 

 Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 Zákona o ochrane osobných 

 Výmaz osobných údajov podľa článku 17 GDPR a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov 

 Obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 Zákona o ochrane 

osobných údajov 

 Prenos osobných údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov 

Bližší popis vyššie uvedenej žiadosti Dotknutej osoby: 



 

 

 

Určenie formy vybavenia žiadosti Dotknutej osoby Prevádzkovateľom: 

Informácie je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej 

podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak to požiada Dotknutá 

osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak Dotknutá osoba preukáže 

svoju totožnosť iným spôsobom. 

 

 

 

Dotknutá osoba týmto berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je povinný jej žiadosť vybaviť najneskôr 

do jedného mesiaca od jej doručenia a v tejto lehote je tiež povinný informovať dotknutú osobu 

o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijal. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených 

prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty je Prevádzkovateľ povinný dotknutú 

osobu informovať do jedného mesiaca od podania žiadosti, spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. 

 

Dotknutá osoba ďalej berie na vedomie, že za opakované poskytnutie informácií, o ktoré Dotknutá 

osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym 

nákladom.  

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo Dotknutú osobu verifikovať.  

 

 

V _______________________, dňa ___________ 

 

 

          _____________________________________ 

     Meno, priezvisko a podpis Dotknutej osoby 

 

 

 


