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ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY PODLE GDPR 

Labona s.r.o., IČ: 038 98 881 
se sídlem Palackého nám. 152, 665 01, Rosice 

Tato žiadosť slúži na uplatnenie práv dotknutej osoby podľa ustanovení 15-21 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), konkrétne teda práva na prístup k osobným údajom, 
práva na zmenu osobných údajov, resp. práva na opravu, výmaz osobných údajov, práva na 
obmedzenie spracúvania, práva na prenosnosť údajov, práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných 
údajov a ďalej práva námietať. 
 
Labona s.r.o., IČ: 038 98 881, se sídlem Palackého nám. 152, 665 01 Rosice (dále jen jako „Labona 
s.r.o.“) tento formulár použije na identifikáciu žiadateľa a následne na prijatie spracúvania a vybavenia 
požiadavky žiadateľa. 

 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽIADATEĽA: 

Titul, meno a priezvisko:  

Dátum narodenia/IČ:  

Adresa trvalého bydliska:  

Kontaktná adresa:  

Telefón:  

E-mail:  

Dátová schránka:  

Vzťah k Labona s.r.o. 
(potencionálny/súčasný/bývalý; 
zákazník/zamestnanec/dodávateľ) 

 

 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁSTUPCA ŽIADATEĽA (ak žiadateľ žiada prostredníctvom splnomocnenca 

alebo zákonného zástupca)  

Titul, meno a priezvisko:  

Dátum narodenia:  

Kontaktná adresa:  

Ak žiadateľ žiada prostredníctvom splnomocnenca/zákonného zástupca, je nutné predložiť k žiadosti 
doklad oprávňujúci ho na konanie za žiadateľa (úradne overená plná moc, atď.). 
 
 

PREFEROVANÝ SPÔSOB KOMUNIKÁCIE S LABONA S.R.O. – na zaslanie odpovede na 
žiadosť (pokiaľ nebude preferovaný spôsob vybraný, bude odpoveď na žiadosť žiadateľa zaslaná na 
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jeho kontaktnú alebo trvalú adresu – s výnimkou prípadu, keď bola žiadosť zaslaná Labona s.r.o.  
e-mailom alebo prostredníctvom dátovej schránky, kedy bude zodpovedaná rovnakou cestou):   
 

Adresa trvalého 
bydliska 

Kontaktná adresa 
 

E-mail  
 

Dátová schránka 
 

 
 
1. ŽIADAM O PRÍSTUP K MOJIM OSOBNÝM ÚDAJOM SPRACÚVANÝM LABONA S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa čl. 15 GDPR právo na prístup k všetkým Labona s.r.o. spracúvaným osobným 
údajom, a teda právo na to, získať od Labona s.r.o. potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú 
alebo nie sú spracúvané, a pokiaľ sú spracúvané, tak má právo získať najmä informácie uvedené v rámci 
článku 15 ods. 1 GDPR.   
 
V súlade s článkom 15 GDPR týmto uplatňujem svoje právo na prístup k mojim osobným údajom a 
žiadam o poskytnutie: 
 

☐ potvrdenie, či Labona s.r.o. spracúva osobné údaje týkajúce sa mojej osoby; 

☐ informácií o mojich osobných údajoch , ktoré sú spracúvané Labona s.r.o., a to týchto: 

☐ účel spracúvania (tj prečo moje údaje Labona s.r.o. spracúva); 

☐ kategórie dotknutých osobných údajov (t. j. aké moje osobné údaje Labona s.r.o. spracúva); 

☐ príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú poskytnuté, najmä 
príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách (t. j. komu ďalej Labona 
s.r.o. moje osobné údaje poskytuje); 

☐ plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje u Labona s.r.o. uložené, alebo ak nie je možné určiť 
presnú dobu, aspoň kritériá použité na stanovenie tejto doby; 

☐ existencia práva požadovať od Labona s.r.o. opravu alebo výmaz osobných údajov, alebo 
obmedzenie ich spracúvania a existencia práva namietať proti tomuto spracúvaniu a práva na 
sťažnosť dozornému orgánu;  

☐ všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od dotknutej osoby; 

☐ skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, a 
prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako 
aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; 

☐ kópie mojich osobných údajov , ktoré sú Labona s.r.o. spracúvané.  

Vyššie prosím vyberte Vami požadované informácie . Pokiaľ výber neurobíte, poskytneme Vám 
informácie v rozsahu podľa čl. 15 ods. 1 GDPR, t. j. v celom uvedenom rozsahu, ak dochádza k ich 
spracúvaniu.   
  
  
Labona s.r.o. Vám bezplatne na základe Vašej žiadosti poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie 
kópie na žiadosť dotknutej osoby môže Labona s.r.o účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych 
nákladov.  

.  

    



 
 

3 

 

 

2. ŽIADAM O OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH LABONA S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa čl. 16 GDPR právo na to, aby Labona s.r.o. bez zbytočného odkladu opravila 
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú; so zreteľom na účel spracúvania má dotknutá osoba právo 
na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj s poskytnutím dodatočného vyhlásenia. 

V súlade s článkom 16 GDPR týmto uplatňujem svoje právo na opravu a žiadam o opravu týchto 
mojich osobných údajov (tu uveďte osobné údaje, ktoré majú byť predmetom opravy): 

Správne/aktualizované osobné údaje (uveďte správne/aktualizované osobné údaje): 

 

 

3. ŽIADAM O VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCHLABONA S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa čl. 17 GDPR právo na to, aby Labona s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala 

osobné údaje, ktoré sa danej dotknutej osoby týkajú, a Labona s.r.o.  má povinnosť osobné údaje bez 

zbytočného odkladu vymazať, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú 

potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b) dotknutá osoba odvolá na základe ktorého 

sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných 

údajov, c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené 

dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, 

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej 

povinnosti, f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa 

článku 8 ods. 1 GDPR. 

V súlade s článkom 17 GDPR týmto uplatňujem svoje právo na vymazanie mojich osobných údajov , a 

to v nasledujúcom rozsahu (tu uveďte osobné údaje, ktoré majú byť predmetom výmazu): 
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Vyššie uvedené právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov uplatňujem z dôvodu, že: 

☐ osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,  

☐ odvolávam súhlas na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný 
právny základ pre spracúvanie osobných údajov,  

☐ namietam proti spracúvanie osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie 
osobných údajov,  

☐ osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,  

☐ osobní údaje musí byť vymazané pre splnenie povinnosti,  

☐ osobní údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 
GDPR; 

Beriem na vedomie, že Labona s.r.o. môže niektoré osobné údaje spracúvať aj naďalej, a to najmä v prípadoch, 
keď tak robia na základe naplnenia niektorého z právnych dôvodov uvedených v rámci čl. 6 GDPR, a to najmä 
z dôvodu podľa článku 6 ods. 1 písm. c) (údaje je potrebné spracúvať na plnenie právnej povinnosti Labona s.r.o.) 
alebo písm. f) (údaje je potrebné spracúvať na účely oprávnených záujmov Labona s.r.o.). 

 

4. ŽIADAM O OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH 
LABONA S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa čl. 18 GDPR právo na to, aby Labona s.r.o. obmedzila spracúvanie, 
v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas 
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b) spracúvanie osobných 
údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho 
obmedzenie ich použitia, c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných 
údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, d) dotknutá osoba namieta 
spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa 
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.     

V súlade s čl. 18 GDPR uplatňujem týmto svoje právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a 
žiadam Labona s.r.o. o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (obmedzenie sa týka nižšie 
uvedených osobných údajov): 

 

 

 

 

Vyššie uvedené právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov uplatňujem z dôvodu, že: 

☐ popieram správnosť spracúvaných osobných údajov; 

☐ domnievam sa, že spracúvanie je nezákonné, a namiesto výmazu žiadam obmedzenie spracúvania 
mojich osobných údajov; 

☐ osobné údaje potrebujem na určenie, výkon alebo obhajobu mojich právnych nárokov, a to aj 
napriek tomu, že už osobné údaje nepotrebujete ako prevádzkovateľ spracúvať; 
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☐ namietam spracúvanie osobných údajov.  

5. ŽIADAM O PRENESENIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV LABONA S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa čl. 20 GDPR právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ktoré poskytla 

Labona s.r.o., v štruktúrovanom, bežne používanom, a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať 

tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu prevádzkovateľ, ktorému boli osobné údaje 

poskytnuté, bránil, a to v prípade, že právnym dôvodom na spracúvanie osobných údajov je súhlas 

alebo zmluva a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovane. 

 V súlade s čl. 20 GDPR uplatňujem týmto svoje právo na prenositeľnosť mojich osobných údajov a 

žiadam Labona s.r.o. o prenesenie mojich osobných údajov (prenesenie sa týka nižšie uvedených 

osobných údajov): 

 

 Dôvod na uplatnenie práva na prenosnosť:  

Pokiaľ si prajete, aby Labona s.r.o. preniesla osobné údaje inému prevádzkovateľovi, nižšie uveďte jeho 

meno/názov, IČO, sídlo, kontakt (telefónne číslo, e-mailová adresa: 

 

6. NAMIETAM SPRACÚVANÍ MOJICH OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVANÝCH  LABONA 
S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa čl. 21 GDPR z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo 

kedykoľvek namietať spracúvaniu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na základe 

nasledujúcich právnych dôvodov: a) spracúvanie je nevyhnutné pre plnenie úlohy vykonávanej vo 

verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je prevádzkovateľ poverený, b) spracúvanie 

je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov príslušného prevádzkovateľa alebo tretej strany. 
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V súlade s článkom 21 GDPR týmto uplatňujem svoje právo vzniesť námietku proti spracúvaniu 

osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby (prosím popíšte): 

 

 Odôvodnenie vznesenej námietky (prosím opíšte): 

 
 
7. UPLATŇUJEM ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV LABONA 

S.R.O. 

 
Dotknutá osoba má podľa GDPR právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných 

údajov, pokiaľ sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov. 

Týmto uplatňujem svoje právo a odvolám tento svoj súhlas, ktorý som poskytol Labona s.r.o. (čo 

najpresnejšie popíšte, aký súhlas chcete takto odvolať: 

 

Práva dotknutých osob podľa GDPR v rámci tohto dokumentu uvedené sa uplatňujú zaslaním tohto 
formulára priamo Labona s.r.o. prostredníctvom e-mailu : info@labona.cz, alebo písomne na adresu 
sídla: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, alebo prostredníctvom dátovej schránky: uk6y3zj .  

Všetky oznámenia a vyjadrenia k uplatneným právam dotknutých osôb poskytuje Labona s.r.o. ako 
prevádzkovateľ bezplatne, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného (1) mesiaca od 
uplatnenia práva dotknutej osoby. Labona s.r.o. je oprávnená takto stanovenú lehotu v prípade 
potreby as ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva (2) mesiace. Labona s.r.o. je povinná 
informovať dotknutú osobu o predĺžení stanovenej lehoty, vrátane uvedenia dôvodov.       
  
Labona s.r.o. si vyhradzuje právo, pokiaľ by dotknutá osoba uplatňovala svoje vyššie uvedené práva 
bezdôvodne či neprimerane, účtovať dotknutej osobe primeraný poplatok zohľadňujúci 
administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií, alebo odmietnuť vyhovieť 
žiadosti dotknutej osoby.   
  

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=cs&tl=sk&u=https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03898881/labona-sro/datove-schranky/
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Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(a) v tomto formulári sú správne a pravdivé a som oprávnený(á) 
s nimi nakladať. Beriem na vedomie, že v prípade, že sa ukáže toto vyhlásenie ako nepravdivé, preberám 
zodpovednosť a dôsledky za spracúvanie osobných údajov poskytnutými podľa tejto žiadosti. 

.  

V……………………. dňa ………………… 

………………………………………… 

  podpis  žiadateľa 


