Námietka spracúvania
osobných údajov
DOTKNUTÁ OSOBA:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Vyberte dátum

Adresa:
Telefónne číslo:

Dôvod namietania:

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Podpisom tohto dokumentu udeľujem súhlas spoločnosti ZABAVKA, s.r.o., so sídlom: K Surdoku 1, 080 01 Prešov IČO:
52572285, k spracovaniu mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy a telefónneho čísla k účelom vykonania
prenosu spracovávaných osobných údajov a k archivácií žiadosti o vykonanie tohto prenosu po dobu 20 rokov.
V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nebude možné žiadosti vyhovieť.
Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na e-mailovej adrese zabavka@zabavka.sk

Opatrenia:

Zodpovedná osoba:

Termín vybavenia:

Vyberte dátum

Miesto a dátum:

V Prešove, Vyberte dátum

Žiadateľ:

Žiadosť prijal:

Poučenie:
Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa jej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
V súlade s čl. 21 nariadenia a § 2Z zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba práv o namietať spracúvanie
osobných údajov týkajúcich sa jej osoby.
Spracúvanie osobných údajov nemožno namietať keď takéto spracovanie je nevyhnutné na plnenie z dôvodov verejného záujmu a keď
sa údaje spracúvajú na vedecký účel, účel historického výskumu, alebo na štatistický účel.
Vybavenie prvej a jednej námietky spracúvania osobných údajov sa poskytuje zdarma. Za ďalšie vybavenia, o ktoré dotknutá osoba
požiada, prevádzkovateľ účtuje administratívny poplatok vo výške 5,- EUR.
Ak dotknutá osoba podá námietku elektronickými prostriedkami a ak nepožiada o iný spôsob, prevádzkovateľ oznámenie o vybavení
žiadosti poskytne v bežne používanej elektronickej podobe.
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť dotknutej osobe vybavenie jej námietky.
Ak prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo osobných údajov, môže požadovať, aby pred tým, ako u
dotknutej osoby vybaví námietku spracúvania osobných údajov dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských
činností sa jej námietka týka.
Ak prevádzkovateľ nevyhovie námietke dotknutej osoby, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nevyhovenia.
Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť námietku v prípadoch, keď nebude možné identifikovať osobu namietajúceho. Prevádzkovateľ
je oprávnený účtovať namietajúcemu poplatok vo výške 15,- EUR v prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo opakujúcich sa
námietok, a zároveň je oprávnených v takýchto prípadoch nekonať.
Prevádzkovateľ nie je povinný zdržať sa spracúvania osobných údajov v prípade existencie dôvodov prevažujúcich nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby a dôvodov nevyhnutných na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

