Žiadosť o prenos osobných
údajov
ŽIADATEĽ
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Vyberte dátum

Adresa:
Telefónne číslo:

Dôvod žiadosti:
* dobrovoľné

Kam majú byť údaje
prenesené:

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.
Právo na prenos spracúvaných osobných údajov prestavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa preniesť spracúvané
osobné údaje k inému prevádzkovateľovi. V súlade s čl. 20 nariadenia a § 26 zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov má dotknutá
osoba právo na to, aby prevádzkovateľ preniesol osobné údaje, ktoré sa jej týkajú k inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné .
Cieľom práva na prenos spracúvaných osobných údajov je uľahčiť dotknutým osobám premiestňovanie, kopírovanie či preskupovanie
vlastných osobných údajov z jedného informačného prostredia do druhého (do vlastných systémov, systémov dôveryhodných tretích
strán alebo systémov nových prevádzkovateľov.
Vybavenie prvej a jednej žiadosti o prenos spracúvaných osobných údajov sa poskytuje zdarma. Za ďalšie vybavenia, o ktoré dotknutá
osoba požiada, prevádzkovateľ účtuje administratívny poplat ok vo výške 5,- EUR.
Ak dotknutá osoba podá žiadosť 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 žiadosti.
Ak prevádzkovateľ spracúva v súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo osobných údajov, môže požadovať, aby pred tým, ako u
dotknutej osoby zabezpečí prenos spracúvaných osobných údajov dotknutá osoba spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľsk ých
činností sa jej žiadosť týka.
Prevádzkovateľ je povinný žiadosť vybaviť v lehote najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, v zložitých prípadoch je
oprávnený predĺžiť lehotu o jeden kalendárny mesiac.
Ak prevádzkovateľ nevyhovie žiadosti dotknutej osoby, informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania.
Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby
žiadateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť žiadosť v prípadoch, keď nebude možné identifikovať osobu žiadateľa.
Prevádzkovateľ je oprávnený účtovať žiadateľovi poplatok vo výške 15, - EUR v prípadoch neopodstatnených, neprimeraných alebo
opakujúcich sa žiadostí, a zároveň je oprávnených v takýchto prípadoch nekonať.

V ktorých prípadoch možno žiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov?
Právo na prenosnosť zahŕňa údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, t.j. ide o:



údaje aktívne a vedome poskytnuté dotknutou osobou (napríklad poštová adresa, meno, vek
vypozorované údaje poskytnuté dotknutou osobou na základe používania služby alebo zariadenia (napr. história
vyhľadávania, údaje o prevádzke, lokalizačné služby a pod..

Právo na prenos osobných údajov sa nevťahuje na údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Ak prevádzkovateľ preniesol osobné údaje dotknutej osoby k inému prevádzkovateľovi môže naďalej spracúvať osobné údaje na účel
právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

