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Meno a priezvisko: 

Trvalé bydlisko: 

Dátum narodenia: 

(ďalej len "dotknutá osoba") 
 
 

Žiadosť o potvrdenie o spracúvaní osobných údajov 
 

Ja, vyššie uvedená dotknutá osoba, týmto v súlade s čl. 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) č.  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), 

žiadam spoločnosť ADVANCA, s.r.o., IČO: 50 405 284, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 112809/B ako prevádzkovateľ mojich osobných 

údajov (ďalej len "prevádzkovateľ"), o vydanie potvrdenia či prevádzkovateľ 

spracúva/nespracúva akékoľvek osobné údaje týkajúce sa mojej osoby. 

 
V prípade, že prevádzkovateľ  spracúva osobné údaje týkajúce sa mojej osoby, žiadam o získanie 

prístupu k týmto osobným údajom, o poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov podľa čl. 15 

ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a o poskytnutie nasledujúcich informácii: 

 
1.         účely spracúvania; 

2.         kategórie dotknutých osobných údajov; 

3.         príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým  boli alebo budú osobné údaje  poskytnuté, 

najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; 

4. predpokladaná doba, počas ktorej sa osobné údaje uchovávajú, alebo ak to nie je možné určenie 

kritérií použitých na určenie tejto doby; 

5. existencia  práva  požadovať od prevádzkovateľa  opravu  osobných  údajov  týkajúcich  sa 

dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať 

proti takémuto spracúvaniu; 

6.         právo podať sťažnosť dozornému orgánu; 

7.         všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak nie sú získané od dotknutej osôb; 

8. skutočnosť, že prebieha automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania uvedeného v 

článku 22 bod 1 a 4, a v takých prípadoch  aspoň  zmysluplné  informácie  týkajúce  sa 

použitého postupu ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre 

dotknutú osobu. 

 
Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, žiadam o 

informácie o primeraných  zárukách, ktoré sa vzťahujú na prenos. 

 
Forma odoslania: 

Požadované informácie a kópie spracúvaných osobných údajov pošlite1: 
 

 

☐ písomne na túto adresu: 

☐ prostredníctvom e-mailu na adresu: 

 
V                    dňa_   

 
 
 

1) krížikom zvoľte jednu z možností 

 

 
......................................................... 

Podpis dotknutej osoby 


