FORMULÁR PRE UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
Slovenské pramene a žriedla, a.s.
***
Prevádzkovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
zapísaný v:

Slovenské pramene a žriedla, a.s.
Budiš, Dubové 038 23
36 396 591
2020117528
Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.
10284/L
Zodpovedná osoba:
Ing. Andrej Hronský
Kontaktné údaje na účely ochrany osobných údajov: email: gdpr@napoje.sk, tel.: +421 918
201 190
vytvoril nasledovný formulár pre uplatnenie práv osôb, ktorých osobné údaje spracúva.
Vyplnenú žiadosť zašlite pošlite emailom na: gdpr@napoje.sk, alebo aj poštou na adresu: Slovenské
pramene a žriedla, a.s., Budiš, Dubové 038 23.
Identifikácia osoby:
Titul
Meno, Priezvisko
Adresa
Emailová adresa
Telefónne číslo
Typ uplatneného práva dotknutej osoby. Zvoľte prosím typ žiadosti zaškrtnutím do pravého stĺpca
pomocou X:
Odvolanie súhlasu so spracúvaním OÚ
Žiadosť o prístup k OÚ
Žiadosť o opravu OÚ
Žiadosť o vymazanie OÚ
Žiadosť na obmedzenie spracúvania OÚ
Žiadosť o prenesenie OÚ
Námietka proti spracúvaniu OÚ
Žiadosť
týkajúca
sa
automatizovaného
individuálneho
rozhodovania,
vrátane
profilovania
Dôvody podania žiadosti:

Detaily žiadosti:

Dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

U prevádzkovateľa je určenou osobou na vybavovanie žiadostí dotknutých osôb – kontaktná osoba.
Dotknuté osoby môžu adresovať žiadosti elektronicky na email, poštou priamo na adresu prevádzkovateľa, alebo
inou cestou, ak sa takáto žiadosť dotknutej osoby dostane do dispozície prevádzkovateľa a prevádzkovateľ bude
vedieť prečítať z nej potrebný obsah.
Prevádzkovateľ vypracoval tento FORMULÁR na uplatnenie práv jednotlivých dotknutých osôb, ktorý má čo
v najväčšej miere uľahčiť každej osobe proces. Každá osoba je ale oprávnená podať žiadosť a uplatniť si práva
v akomkoľvek formáte, ktorý bude prevádzkovateľ spôsobilý prečítať a prevádzkovateľ bude žiadosť posudzovať
výslovne podľa jej obsahu.
Lehota na vybavenie žiadosti dotknutej osoby začína plynúť až od overenia jej identity. Všeobecná lehota na
vybavenie žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 15 – 22 Nariadenia GDPR je 1 mesiac od doručenia žiadosti.
Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o predĺžení tejto mesačnej lehoty až o ďalšie 2 mesiace, pričom zohľadní
komplexnosť žiadosti a celkový počet žiadostí, ktoré v danom období prevádzkovateľ obdržal. Vždy keď
prevádzkovateľ rozhodne o predĺžení danej lehoty, je povinný informovať dotknutú osobu o každom takomto
predlžení spolu s dôvodmi zmeškania lehoty v pôvodnej mesačnej lehote.
Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby je povinný v mesačnej lehote
informovať dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných
údajov alebo uplatniť súdny prostriedok nápravy do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu,
prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti alebo požadovať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady podľa jeho vlastného rozhodnutia. Za neprimerane opakujúcu žiadosť tej
istej dotknutej osoby môže prevádzkovateľ považovať každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná do
6 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.

vyplní prevádzkovateľ
Dátum prijatia žiadosti
prevádzkovateľa:

u

Meno a priezvisko:

Podpis:

