
Formulár žiadosti o prístup k osobným údajom dotknutej osoby 

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 aj len ako „nariadenie GDPR“) alebo Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov máte ako dotknutá osoba právo na informácie 

o osobných údajoch, ktoré naša spoločnosť o Vás spracúva vrátane práva na kópie záznamov o Vašich

osobných údajoch, ktoré vlastníme, zdieľame alebo spracúvame; o časové obdobie, počas ktorého budú 

Vaše osobné údaje uložené; o identitu príjemcov Vašich osobných údajov; o princíp automatického 

spracovania údajov, a dôsledky akéhokoľvek profilovania; a o akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa 

Vašich osobných údajov, uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov uverejnenom na webovej 

stránke www.mojpreklad.sk  (ďalej aj len ako“ žiadosť“).

Pred samotným vypĺňaním tejto žiadosti Vás prosíme o prečítanie si vyššie uvedeného Vyhlásenia 

o spracúvaní osobných údajov, kde nájdete bližšie informácie o uplatnení predmetnej žiadosti.

Časť 1: Osoba, ktorej sa žiadosť týka (dotknutá osoba) 

Meno a priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: 

Typ a číslo dokladu totožnosti: 

Adresa: 

Tel. číslo: 

E-mail: 

Časť 2: Identifikačné údaje zákonného zástupcu / splnomocnenca (Vypĺňa zákonný zástupca alebo 
štatutárny zástupca právnickej osoby) 

Meno a priezvisko, titul: 

Dátum narodenia: 

Typ a číslo dokladu totožnosti: 

Tel. číslo: 

E-mail: 

Obchodné meno: 

IČO: 

Adresa: 

Tel. číslo: 

E-mail: 



Časť 3: Požadované informácie 

Aby ste nám pomohli rýchlo a účinne vybaviť Vašu žiadosť, poskytnite nám čo najviac podrobností o 

informáciách, ktoré žiadate. 

Ak si žiadate uplatniť dané právo, vyberte z nižšie uvedených možností vyplnením „X“: 

□ Žiadam o poskytnutie prehľadu svojich osobných údajov, ktoré spoločnosť Vertere 
-preklady a tlmočenie, s.r.o. o mne spracúva

□ Žiadam, aby boli moje osobné údaje vymazané

□ uplynul účel ich spracúvania

□ ich spracúvanie je v rozpore so zákonom

□ spoločnosť Vertere -preklady a tlmočenie zmysle všeobecne záväzných 
predpisov povinná tak urobiť

Osobné údaje, ktoré žiadate vymazať: 

□ Žiadam obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov

□ Žiadam obmedziť vymazanie osobných údajov, pretože údaje potrebujem na

uplatňovanie a obhajobu svojich oprávnených záujmov

□ Žiadam obmedziť spracúvanie osobných údajov do doby, kým sa nerozhodne o mojej

námietke proti spracúvaniu osobných údajov

□ Namietam proti spracúvaniu mojich osobných údajov

□ Namietam, že spoločnosť Vertere -preklady a tlmočenie oprávnený záujem 

na spracúvaní mojich osobných údajov za účelom profilovania.

□ Namietam, že spoločnosť Vertere -preklady a tlmočenie je osobné údaje spracúva 

na priamy marketing, a žiadam ich vymazanie.

Chcel by som Vás požiadať o odpoveď na moju žiadosť a poskytnutie informácií, o ktoré som požiadal, 

nasledovným spôsobom: 

□ Poštou

□ E-mailom



Časť 4: Prehlásenie 

Ja,                                                                 , potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári sú správne 

a že som dotknutá osoba, ktorej meno je tu uvedené. Chápem , že spoločnosť Vertere -preklady a 
tlmočenie musí disponovať dôkazom o totožnosti mojej osoby a z toho dôvodu som povinný/á notársky 
overiť môj podpis na žiadosti. Som si vedomý/á, že v prípade ak bude moja žiadosť zaslaná poštou,  bez 

notársky overeného podpisu sa spoločnosť Vertere - jazykový servis mojou žiadosťou nebude zaoberať. 
Som si taktiež vedomý/á, že v určitých prípadoch bude potrebné opätovne ma kontaktovať pre ďalšie 

informácie o vyhľadaní osobných údajov, ktoré požadujem. Rozumiem, že moja žiadosť nebude platná, 

kým spoločnosť Vertere -preklady a tlmočenie, nedostane všetky požadované informácie. Rozumiem aj 

tomu, že zatiaľ je táto žiadosť zadarmo, ak ale budem znova žiadať rovnaké informácie alebo budem mať 

neopodstatnené alebo nadmerné požiadavky, spoločnosť Vertere -preklady a tlmočenie môže  za 

spracovanie mojej žiadosti účtovať primeraný správny poplatok. 

Dňa: Podpis: 




