
ŽIADOSŤ  
O POTVRDENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH  

ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽOM  
 

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 15 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a v súlade s § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sú jej osobné 

údaje Prevádzkovateľom spracúvané, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto 

osobným údajom. 
 

Prevádzkovateľ 
Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 

IČO:   36029815 
E-mail:   bucina@outlook.sk 

Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 
 

Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o.  
E-mail:   admin@hbpartners.sk 

 

Žiadateľ - dotknutá osoba 
Meno a priezvisko: ............................................................................ 

Adresa:   ............................................................................ 
Číslo OP:  ....................................... 

Rodné číslo:  ....................................... 

E-mail:   ....................................... 
 

V zmysle vyššie uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o potvrdenie, či vaša spoločnosť ako vyššie 
uvedený Prevádzkovateľ, spracúva moje osobné údaje.   

 
V prípade, že tomu tak je, chcem vás požiadať o zaslanie kópie mojich spracúvaných osobných 

údajov.            

  
 

V .................................... dňa ................ . 
 

 

 
Za žiadateľa – dotknutú osobu      

 
 

 

 
............................................... 

titul, meno a priezvisko      
 

 



ŽIADOSŤ  
O OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 
Dotknutá osoba má, v zmysle čl. 16 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. 

apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a v súlade s § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, právo bez zbytočného odkladu na opravu nesprávnych osobných 
údajov, prípadne doplnenia neúplných osobných údajov Prevádzkovateľom. 

 
Prevádzkovateľ 

Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 
IČO:   36029815 

E-mail:   bucina@outlook.sk 
Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 

 

Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o.  
E-mail:   admin@hbpartners.sk 

 
Žiadateľ - dotknutá osoba 

Meno a priezvisko: ............................................................................ 

Adresa:   ............................................................................ 
Číslo OP:  ....................................... 

Rodné číslo:  ....................................... 
E-mail:   ....................................... 

 
 

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujem vašu spoločnosť požiadať, o OPRAVU / DOPLNENIE 

mojich osobných údajov.         
        

 
Text požadovanej opravy, príp. požadovaného doplnenia osobných údajov: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

 
Chcem vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená..  

 
 

 

V .................................... dňa ................ . 
 

 
 

Za žiadateľa – dotknutú osobu      

 
 

 
 

............................................... 
titul, meno a priezvisko      

 



ŽIADOSŤ  
O VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

DOTKNUTEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽOM  
 

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 17 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a v súlade s § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie  

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu 

vymazať osobné údaje, ak sú splnené dôvody definované v Čl. 17 ods. 1 písm. a) až f) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 

 
Prevádzkovateľ 

Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 
IČO:   36029815 

E-mail:   bucina@outlook.sk 
Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 

 
Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o.  

E-mail:   admin@hbpartners.sk 

 
Žiadateľ - dotknutá osoba 

Meno a priezvisko: ............................................................................ 
Adresa:   ............................................................................ 

Číslo OP:  ....................................... 

Rodné číslo:  ....................................... 
E-mail:   ....................................... 

 
 

V zmysle vyššie uvedeného si vás, ako Prevádzkovateľa spracúvajúceho moje osobné údaje, 
dovoľujem požiadať o výmaz všetkých osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby.   

 

Chcem vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená. 
             

 
V .................................... dňa ................ . 

 

 
 

Za žiadateľa – dotknutú osobu      
 

 

 
 

............................................... 
titul, meno a priezvisko      

 



ŽIADOSŤ  
O OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

DOTKNUTEJ OSOBY PREVÁDZKOVATEĽOM  
 

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 18 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a v súlade s § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných 

údajov ktoré sa jej týkajú, ak ide  o jeden z prípadov uvedených v Čl. 18 ods. 1 písm. a) až 

d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 
 

Prevádzkovateľ 
Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 

Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 

IČO:   36029815 
E-mail:   bucina@outlook.sk 

Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 
 

Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o.  
E-mail:   admin@hbpartners.sk 

 

Žiadateľ - dotknutá osoba 
Meno a priezvisko: ............................................................................ 

Adresa:   ............................................................................ 
Číslo OP:  ....................................... 

Rodné číslo:  ....................................... 

E-mail:   ....................................... 
 

 
V zmysle vyššie uvedeného si vás ako Prevádzkovateľa dovoľujem požiadať o obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby.   
 

Chcem vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená. 

             
 

V .................................... dňa ................ . 
 

 

 
Za žiadateľa – dotknutú osobu      

 
 

 

 
............................................... 

titul, meno a priezvisko      
 



ŽIADOSŤ  
O PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV  

DOTKNUTEJ OSOBY NA ĎALŠIEHO PREVÁDZKOVATEĽA  
 

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a v súlade s § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla 

Prevádzkovateľovi a má tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez 

toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli bránil, ak sú 
splnené podmienky definované v Čl. 20 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679. 
 

Prevádzkovateľ 

Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 
Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 

IČO:   36029815 
E-mail:   bucina@outlook.sk 

Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 
 

Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o.  

E-mail:   admin@hbpartners.sk 
 

Žiadateľ - dotknutá osoba 
Meno a priezvisko: ............................................................................ 

Adresa:   ............................................................................ 

Číslo OP:  ....................................... 
Rodné číslo:  ....................................... 

E-mail:   ....................................... 
 

V zmysle vyššie uvedeného si vás ako Prevádzkovateľa dovoľujem požiadať o prenos všetkých 
osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby, na ďalšieho (nového) prevádzkovateľa, ktorého 

definujem nižšie. 

 
Nový Prevádzkovateľ 

Obchodný názov: ............................................................................ 
Sídlo spoločnosti: ............................................................................ 

IČO:   ....................................... 

E-mail:   ....................................... 
Zapísaný:  ............................................................................ 

   .............. 
Zodpovedná osoba: ............................................................................ 

 

 
Chcem vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja žiadosť vybavená. 

   
           

V .................................... dňa ................ . 
 

 

 
Za žiadateľa – dotknutú osobu  

 
 

............................................... 

titul, meno a priezvisko     



NAMIETANIE  
SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  

DOTKNUTOU OSOBOU  
 

Dotknutá osoba má, v zmysle Čl. 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 
27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov a v súlade s § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej 

situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na 

základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
,vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. 

 
 

Prevádzkovateľ 

Obchodný názov: BUČINA ZVOLEN, a.s. 
Sídlo spoločnosti: Lučenecká cesta 2266/6, 960 96 Zvolen 

IČO:   36029815 
E-mail:   bucina@outlook.sk 

Zapísaný:  v Obch. registri Okresného sudu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vl. č.: 484/S 
 

Zodpovedná osoba: HB Partners, s.r.o.  

E-mail:   admin@hbpartners.sk 
 

Žiadateľ - dotknutá osoba 
Meno a priezvisko: ............................................................................ 

Adresa:   ............................................................................ 

Číslo OP:  ....................................... 
Rodné číslo:  ....................................... 

E-mail:   ....................................... 
 

V zmysle vyššie uvedeného si dovoľujem namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa týkajú 
mojej osoby. Nižšie uvádzam svoje dôvody.   

 

 

 

Chcem vás tiež požiadať o písomné oznámenie, akým spôsobom bola moja vec vybavená. 
             

 
V .................................... dňa ................ . 

 

 
Za žiadateľa – dotknutú osobu      

 
 

 
............................................... 

titul, meno a priezvisko    


