Informácie o právach dotknutých osôb
Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Kedykoľvek máte právo odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú
a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým ste
ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme o Vás
spracúvali na jeho základe pred odvolaním.
Právo na prístup k osobným údajom
Ako dotknutá osoba máte právo žiadať nás o prístup k Vašim osobným údajom. Na základe tohto práva
máte možnosť preveriť, či o Vás spracúvame osobné údaje a aké osobné údaje o Vás spracúvame.
V prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame máte právo žiadať ďalšie práva patriace pod právo na
prístup, konkrétne:
a) právo na poskytnutie informácií o:
- účele spracúvania osobných údajov,
- kategórii spracúvaných osobných údajov,
- identifikácii príjemcu osobných údajov, ktorému boli alebo majú byť poskytnuté, najmä
o príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii,
- dobe uchovávania osobných údajov,
- práve požadovať opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich
spracúvania , alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve podať návrh v zmysle § 100 zákona,
- o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28
Zákona.
b) právo získať prístup k osobným údajom spracúvaných prevádzkovateľom;
c) právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov, ktoré predstavuje doplnkové
právo dotknutej osoby v rámci práva na prístup. Kópie osobných údajov nemusia byť
poskytované v žiadnom špecifickom štruktúrovanom formáte. Na Vašu žiadosť o poskytnutie
kópie osobných údajov Vám odpovieme písomne alebo elektronicky – podľa toho ako o kópie
osobných údajov požiadate. Za opätovné poskytnutie kópie osobných údajov skôr ako 6
mesiacov od ich posledného poskytnutia, sme oprávnení účtovať si poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom.
Právo na opravu, vymazanie a zabudnutie
Kedykoľvek máte právo žiadať nás o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a o
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
Vaše osobné údaje nie sme povinný doplniť, ak ich nepovažujeme za potrebné pre účely spracúvania,
nakoľko prevádzkovateľ má všeobecnú povinnosť spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné
na dané účely.
Kedykoľvek máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sme bez
zbytočného odkladu povinní vymazať, ak:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali,
b) odvoláte svoj súhlas a neexistuje iný právny základ spracúvania OÚ,
c) namietate spracúvanie svojich OÚ podľa § 27 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie OÚ,
d) osobné údaje sú spracúvané nezákonne.
V tomto prípade ste svoju žiadosť o výmaz povinný odôvodniť odkazom na právny predpis
alebo na rozhodnutie, podľa ktorého sú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom
nezákonne.
e) osobné údaje musíme vymazať, aby sme splnili povinnosť vyplývajúca zo Zákona,
f) osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania
V prípade ak:
a) namietate správnosť osobných údajov počas obdobia na overenie správnosti osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné,
c) Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania alebo uplatnenie právneho nároku,
d) namietate spracúvanie osobných údajov až do overenia, či prevažujú oprávnené záujmy
prevádzkovateľa nad oprávnenými záujmami dotknutej osoby,
máte právo žiadať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.
Právo na prenosnosť
Kedykoľvek máte právo žiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré sú spracúvané automatizovanými
prostriedkami (t.j. elektronicky) a súčasne sú spracúvané na právnom základe súhlasu alebo plnenia
zmluvy.
Právo namietať
Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracúvaniu osobných
údajov na právnom základe verejného alebo oprávneného záujmu. V prípade, ak do jedného mesiaca
nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami,
právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych
nárokov, nesmieme od momentu uplynutia tejto lehoty Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Kedykoľvek máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu
vrátane profilovania v rozsahu v akom súvisí s priamym marketingom. V tomto prípade sme povinný
do jedného mesiaca prestať spracúvať Vaše osobné údaje.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
V prípade, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, ste oprávnený podať
návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky v zmysle § 100 Zákona.

