DOXX, a.s.
Kálov 356
010 01 Žilina
VEC: ODVOLANIE SÚHLASU A ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY
Meno a priezvisko:

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

Dátum narodenia:

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

Adresa:

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

Email:

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

Zaškrtnite a vyplňte predmet žiadosti:

☐

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Týmto odvolávam svoj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely prezentácie činnosti a marketingu.
☐

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom
☐

Ako dotknutá osoba žiadam potvrdenie o tom, či spracúvate moje osobné údaje.

☐

Ako dotknutá osoba žiadam získať prístup k osobným údajom, ktoré o mne spracúvate
a tieto informácie:
☐

účely spracúvania

☐

kategórie dotknutých osobných údajov

☐

príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje
poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie

☐

ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie
je možné, kritériá na jej určenie

☐

existencia práva požadovať opravu osobných údajov alebo ich vymazanie alebo
obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takému spracúvaniu

☐

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

☐

ak osobné údaje nezískali od dotknutej osoby akékoľvek dostupné informácie
pokiaľ ide o ich zdroj

☐

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a v takom prípade
zmysluplné informácie o použitom postupe ako aj význame a predpokladaných
dôsledkoch takého spracúvania pre dotknutú osobu

☐

Právo na opravu

Ako dotknutá osoba žiadam opraviť nasledovné údaje:
................................................................................................................................................................................
...
................................................................................................................................................................................
...
Ako dotknutá osoba žiadam doplniť nasledovné údaje:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......
☐

Právo na vymazanie („zabudnutie“)

Žiadam, aby ste o mne naďalej nespracúvali a vymazali nasledovné údaje:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
......
☐

Právo na obmedzenie spracúvania

Žiadam o obmedzenie spracovania nasledovných osobných údajov:
................................................................................................................................................................................
...
................................................................................................................................................................................
..,
nasledovným spôsobom:
................................................................................................................................................................................
...
................................................................................................................................................................................
...
pretože ide o jeden z týchto prípadov:
☐

napádam správnosť údajov

☐

spracúvanie je protizákonné, namietam proti vymazaniu a miesto toho žiadam obmedzenie
ich použitia

☐

prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujem ich ako
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

☐

ako dotknutá osoba som namietal voči spracúvaniu a žiadam o obmedzenie spracúvania až
do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad mojimi
oprávnenými záujmami ako dotknutej osoby

☐

Právo na prenosnosť údajov
žiadam získať osobné údaje, ktoré sa ma týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom

☐

a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi na
emailovú

adresu:

....................................................................................................................................................
., ak:
☐

sa spracúvanie zakladá na vyjadrenom súhlase

☐

sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami

novému
prevádzkovateľovi:.........................................................................................................
....................................................................................................................................................
..
☐

Právo namietať

Vznášam námietku z dôvodu týkajúcich sa mojej konkrétnej situácie proti spracúvaniu nasledovných
osobných údajov:
................................................................................................................................................................................
...
................................................................................................................................................................................
...
spracúvaných:
☐

pre splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej
prevádzkovateľovi

☐

na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ

alebo tretia strana,

s výnimkou prípadov, keď nad takými záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva
a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov
☐

spracúvané na účely priameho marketingu

Oprava, doplnenie, výmaz a obmedzenie spracúvania bude oznámené každému príjemcovi, ktorému boli
osobné údaje poskytnuté.

Dňa .................. v ...................................

................................................................
podpis dotknutej osoby

