Žádost dotčené osoby se zpracováním osobních údajů
Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dálejen „GDPR”)
a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraněosobníchúdajů a změně a doplnění některých zákonů (dále
jen „Zákon o ochraně osobních údajů”)

Identifikační údaje správce:
Obchodní jméno
Sídlo
IČO
Registrace

MNFORCE, s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
Slovenská republika
46118641
Obchodní rejstřík Okresního soudu Bratislava I,
oddíl: Sro,
vložka č. 91746/B

(dálejen „Správce”)
Identifikační údaje dotčené osoby:
Jméno a příjmení:
Adresa:*
Tel. kontakt: *
E-mail: *
(dálejen „Dotčená osoba”)
* Doplnit ty z označených údajů, které jsou potřebné pro vyřízení žádosti Dotčené osoby
Tímtojako Dotčená osoba žádámSprávce o následující:
Zaškrtnutím políčka vlevo zvolit odpovídající možnost.
Poskytnutíinformacípodle článku 15 GDPR a § 21 Zákona o ochraně osobních údajů
Právo na opravu osobníchúdajůpodle článku 16 GDPR a § 22 Zákona o ochraně osobních
údajů
Výmaz osobních údajů podle článku 17 GDPR a § 23 Zákona o ochraněosobníchúdajů
Omezení zpracování osobních údajů podle článku 18 GDPR a § 24 Zákona o ochraně
osobních údajů
Přenos osobních údajů podle článku 20 GDPR a § 26 Zákona o ochraně osobních údajů
Bližší popis výše uvedené žádosti Dotčené osoby:

Určení formy vyřízení žádosti Dotčené osoby Správcem:
Informace je Správce povinen poskytnout v listinné podobě anebo elektronické podobě,
zpravidla ve stejné podobě, v jaké byla podána žádost. Pokud o to Dotčená osoba požádá,
informace může Správce poskytnout i ústně, pokud Dotčená osoba prokáže svou totožnost
jiným způsobem.

Dotčená osoba tímto bere na vědomí, že Správce je povinen její žádost vyřídit nejpozději do jednoho
měsíce od jejího doručení a v této lhůtě je též povinen informovat dotčenou osobu o opatřeních, která
na základě její žádosti přijal. Tuto lhůtu může Správce v odůvodněných případech prodloužit o další
dva měsíce. O prodloužení lhůty je Správce povinen dotčenou osobu informovat do jednoho měsíce
od podání žádosti, společně s důvody prodloužení této lhůty.

Dotčená osoba dále bere na vědomí, že za opakované poskytnutí informací, o které Dotčená osoba
požádá, může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Správce si vyhrazuje právo Dotčenou osobu verifikovat.

V _______________________, dne ___________

_____________________________________
Jméno, příjmení a podpis Dotčené osoby

