
 

Vaše právo 

 

 

Popis 

 

Právo na prístup 

 

Ako dotknutá osoba máte právo získať od 

Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva 

Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať 

prístup k týmto osobným údajom a informácie 

podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám 

poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa 

spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými 

prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ 

poskytne v bežne používanej elektronickej 

podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 

 

Právo na opravu 

 

Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti 

Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ 

primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte 

právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného 

odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje 

alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.  

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) 

 

Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa 

bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich 

osobných údajov, ak sú splnené určité 

podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje 

už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich 

Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše 

právo je však potrebné posudzovať individuálne, 

keďže môže nastať situácia, kedy 

Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov 

bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť 

Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom 

prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť 

Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 

 

Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ 

obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. 

Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete 

správnosť osobných údajov alebo ak je 

spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie 

spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už 

nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely 

spracúvania, ale potrebujete ich Vy na 

preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie 

právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí 

spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to 

požiadate.  

 

Právo na prenosnosť údajov 

 

 

 

Za určitých okolností máte právo na prenos 

osobných údajov inému prevádzkovateľovi, 

ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka 

len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ 



 

 

 

 

spracúva na základe súhlasu, ktorý ste 

Prevádzkovateľovi udelili, na  základe zmluvy, 

ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo 

v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné 

údaje automatizovanými prostriedkami. 

 

 

Právo namietať 

 

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných 

údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ 

spracúva Vaše osobné údaje na základe 

oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci 

ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte 

námietku voči takémuto spracúvaniu osobných 

údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné 

údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné 

oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich 

osobných údajov.  

 

Právo podať sťažnosť alebo podnet 

 

V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje 

spracúvané v rozpore s platnými právnymi 

predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na 

dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu 

osobných údajov Slovenskej republiky, so 

sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové 

sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 

3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
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