PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA GDPR

DOTKNUTÁ OSOBA MÁ PRÁVO NA NASLEDOVNÉ:
Prístup k oso

ý

údajo

podľa čl.

Nariade ia a §

Záko a

Dotk utá oso a á právo získať od spoloč osti Účty a dane ďalej UaD) potvrdenie o to , či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak UaD takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba
á právo získať prístup k týmto údajom a informácie o:














Účele spra úva ia oso ý h údajov,
Kategórii spracúvaných osobných údajov,
Identifikáciu príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to
ož é ,
Do e u hováva ia oso ý h údajov ak to ie je ož é, i for á iu o kritériá h jej urče ia ,
Práve požadovať od UaD opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve a ietať spra úva ie oso ý h
údajov,
Práve podať v z ysle Nariade ia sťaž osť dozor é u orgá u, ktorý je Úrad a o hra u
osobných údajov SR ale o podať v z ysle Záko a ávrh a začatie ko a ia o ochrane
osobných údajov,
Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (vrátane
informácií o použito postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu),
O primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade ak sa oso é údaje pre ášajú do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

UaD poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované
poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotk utá oso a požiada,
že UaD účtovať pri era ý
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektro i ký i prostriedka i, i for á ie sa poskyt ú v ež e
používa ej elektro i kej podo e, pokiaľ dotk utá oso a epožiadala o iný spôsob.
Právo a opravu podľa čl.

Nariadenia a § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby UaD ez z ytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľo
a účel spra úva ia oso ý h údajov á dotk utá oso a právo a
doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo a vy aza ie právo a za ud utie, podľa čl.

Nariade ia a §

Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to aby UaD bez z ytoč ého odkladu vy azal oso
týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:

é údaje, ktoré sa jej









Oso é údaje už ie sú potre é a účely, a ktoré sa získavali ale o i ak spra úvali,
Dotknutá osoba odvolá súhlas viď ižšie , a základe ktorého sa spra úva ie vyko áva, ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
Dotk utá oso a a ieta voči spra úva iu, ktoré je vyko áva é a práv o základe
verej ého záuj u ale o opráv e ého záuj u viď ižšie a eprevažujú žiad e opráv e é
dôvody na spracúvanie,
Osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
Oso é údaje usia yť vy aza é, a y sa spl ila záko á povi osť podľa práva Eur pskej
únie alebo práva SR,
Osobné údaje sa získavali v súvislosti s po ukou služie i for ač ej spoloč osti podľa člá ku
8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods.1 Zákona.

