
 
ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY O OPRAVU/ DOPLNENIE 
OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

 
 
podľa čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (nariadenie GDPR) v 
spojitosti s § 22 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
 
 
Dotknutá osoba: 
 
Meno a Priezvisko, titul:        .................................................. 

Adresa trvalého bydliska:       .................................................. 

Dátum narodenia:                   ................................................... 

Email:                                    ................................................. 

Tel. kontakt:                          ................................................. 

Prevádzkovateľ: DS-KURIER, s.r.o., 930 36 Horná Potôň 489, IČO: 51278456, DIČ: 
2120705851, zapísaný v registri Okresného súdu Trnava, Vložka číslo:  41374/T 

Štatutárny orgán: Adrián Pollák  
Telefón: +421 911 708 095 
Email: ds.kuriersro@gmail.com 
Web: www.dskurier.sk 

Ja, vyššie uvedený/á ako dotknutá osoba, žiadam Vás ako Prevádzkovateľa o opravu 
spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby z dôvodu ich nesprávnosti resp. 
neaktuálnosti, a to v rozsahu: 

Pôvodné poskytnuté osobné údaje  
nesprávne / neaktuálne osobné údaje 

Správne a úplné / aktuálne osobné údaje  
 

 

  

  

 
Potvrdenie o vykonanie opravy alebo doplnenia žiadam zaslať: 
 
 

•  Písomne, na adresu ..............…............................ 

 
•  Elektronicky, na e-mailovú adresu ...................................... 



 

Týmto vyhlasuje, že všetky osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne, 
úplné, poskytnuté dobrovoľne a že som osobou uvedenou v žiadosti.  

 
 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby osobné údaje, ktoré som poskytol/la v tejto žiadosti, boli 

spracúvané za účelom mojej identifikácie na zákonnom právnom základe a bol/a som 
poučený/á, že ich poskytnutie je nevyhnutné pre vybavenie tejto žiadosti. Taktiež vyhlasujem, 

že bol/a oboznámený/á s tým, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať. 
 

Týmto vyhlasujem, že súhlasím, aby osobné údaje, ktoré som poskytol/la v tejto žiadosti, boli 
spracúvané za účelom vybavenia tejto žiadosti na zákonnom právnom základe a bol/a som 

poučený/á, že ich poskytnutie je nevyhnutné pre vybavenie tejto žiadosti. Taktiež vyhlasujem, 
že bol/a oboznámený/á s tým, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať.    

 
 

 

Poučenie: 
 
Dotknutá osoba má právo na základe žiadosti požadovať od prevádzkovateľa doplnenie 
neúplných osobných údajov, ak to vyžaduje účel spracúvania osobných údajov dotknutej 
osoby, v opačnom prípade má prevádzkovateľ právo doplnenie osobných údajov odmietnuť. 
 
Žiadateľ berie na vedomie, že v prípade, ak nedostatok údajov o žiadateľovi bráni 
prevádzkovateľovi jednoznačne identifikovať žiadateľa alebo nedostatok údajov bráni 
postupu vybavenia žiadosti, prevádzkovateľ vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo aby 
dostatočne preukázal svoju totožnosť. Ak žiadateľ tejto výzve do 7 dní odo dňa jej 
doručenia nevyhovie, prevádzkovateľ je oprávnený o žiadosti odmietnuť konať. 
 
 
 
V ..................................... dňa .........................  
                                                                                   
 
 

.......................................................  
         Podpis dotknutej osoby 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


