ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY O PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Meno:
Priezvisko:
Email:
Iné identifikačné údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu žiadateľa (nepovinné v prípade
spracúvania osobných údajov na marketingové účely) :
Týmto ako dotknutá osoba žiadam prevádzkovateľa EUPC s. r. o., so sídlom Podunajská
23/A, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06, IČO: 50 881 051, zapísaný v
OR Okresného súdu Bratislava I, vložka 125318/B o prístup k osobným údajom, a to
konkrétne žiadam:
•
•

Informáciu, či sú osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, spracúvané
Kópiu spracúvaných osobných údajov o mojej osobe

Odpoveď na svoju žiadosť žiadam zaslať:
•
•

Poštou na adresu: ...........................................................................................................
Elektronicky na email: ....................................................................................................

Týmto vyhlasujem, 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:
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.

Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada,
prevádzkovateľ účtuje poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

