ŽIADOSŤ NA UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV
na uplatnenie práva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 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 „Nariadenie“)

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI
Názov prevádzkovateľa
Identifikačné číslo organizácie
(IČO)
Obec a PSČ
Ulica a číslo
Štát
Právna forma
Štatutárny orgán prevádzkovateľa
(alebo osoba oprávnená konať v jeho
mene)
Zodpovedná osoba
Kontakt zodpovednej osoby

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta
Trnava („SKaŠZ“)
00598135
917 01 Trnava
Spartakovská 7239/1B
Slovenská republika
Príspevková organizácia
Ing. Andrea Tomašovičová, riaditeľka organizácie
Mária Morvayová
zodpovednaosoba@skasz.trnava.sk

II. IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTEJ OSOBY
uplatnenie práva:
Podľa Čl. 20. Nariadenia GDPR – Právo na prenosnosť údajov
titul *
meno a priezvisko *
obec a PSČ *
ulica a číslo *
e-mailová adresa
telefónne číslo
účel, za ktorým boli/sú
Vaše osobné údaje
spracúvané
poznámka
Vyplňte, prosím len relevantné údaje:
- údaje označené * sú povinné na vybavenie Vašej žiadosti
- údaje ako email alebo telefónne číslo slúžia na urýchlenie
vybavenia Vašej žiadosti a na komunikáciu ohľadom
spresnenia Vašej žiadosti

Týmto podľa článku č. 20 Nariadenia GDPR ako dotknutá osoba uplatňujem právo na
prenosnosť mojich osobných údajov v znení:

Žiadam, aby Ste moje osobné údaje priamo zaslali tomuto prevádzkovateľovi:

Poučenie o právach dotknutých osôb a o ich uplatňovaní:
Článok 20 Nariadenia - Právo na prenosnosť údajov
1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla
prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ,
ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods.

2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo
na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi,
pokiaľ je to technicky možné.
3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené
právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom
záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Poznámka:
Je potrebné si uvedomiť že sa Vaša žiadosť môže uplatniť len v určitých konkrétnych prípadoch,
a to v prípadoch keď je spracúvanie osobných údajov realizované automatizovanou
formou a zároveň na základe Vášho súhlasu s takýmto spracúvaním.

Uveďte prílohy:
Na overenie mojej totožnosti pripájam nasledujúce dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo
objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo (ak je to nevyhnutné na Vašu identifikáciu), adresa
bydliska a iné:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................
Definovanie formy odpovede:
Odpoveď na žiadosť Vás žiadam zaslať elektronicky na mnou uvedený e-mail / poštou na
adresu alebo iný spôsob:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................

Usmernenie pre dotknuté osoby:
vyplnenú a podpísanú žiadosť pošlite emailom na: zodpovednaosoba@skasz.trnava.sk
alebo aj poštou na adresu: Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Spartakovská 7239/1B, 917 01 Trnava;

Lehota uplatnenia žiadosti u prevádzkovateľa
Podľa čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR je „SKaŠZ“ ako prevádzkovateľ povinný Vás ako
dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Lehotu je
možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace za zohľadnenia komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí.
O každom predĺžení prevádzkovateľ musí dotknutú osobu informovať spolu s dôvodmi
meškania lehoty.
Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že na Vašu žiadosť nie je povinný odpovedať, najneskôr do
jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti musí dotknutú osobu informovať o dôvodoch
nekonania a o možnosti podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich
opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti alebo
požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady podľa jeho vlastného
rozhodnutia. Za neprimerane opakujúcu žiadosť tej istej dotknutej osoby môže prevádzkovateľ
považovať každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná
do 6 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti.
Dátum:

Meno a priezvisko dotknutej osoby: Podpis:

U prevádzkovateľa je určenou osobou na vybavovanie žiadostí dotknutých osôb - kontaktná
osoba / zodpovedná osoba.

Vyplní prevádzkovateľ / zodpovedná osoba
Dátum prijatia žiadosti Pridelené registratúrne Meno a priezvisko:
u prevádzkovateľa:
číslo:

Podpis:

