
ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY TÝKAJÚCA SA JEJ 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 niekto-
rých 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: 

A. prístup k mojim osobným údajom (Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s infor-

máciami o spracúvaní Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.),  

B. opravu mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme ne-

správne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame.),  

C. vymazanie mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné 

údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky.),  

D. obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti budeme Vaše 

osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné 

podmienky.),  

E. prenos mojich osobných údajov (Na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné 

údaje v elektronickej forme ako súbor XLS alebo CSV.).  

 



Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:  

� rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;  

� iným spôsobom: .....................................................  

 
Poučenie:  
 
 

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu 
môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť 
nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov a žia-
dať o nápravu na súde. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým 
spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.  

 
Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprime-

ranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať. 
Tento dokument po vyplnení odošlite na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mail 
ds.kuriersro@gmail.com 
 

 

 

V .............................., dňa .......................... 

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


