Práva dotknutej osoby v prípade spracovania jej osobných údajov
V súlade s článkom 13 až 22 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 (ďalej len
„GDPR“)

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa informáciu o skutočnosti, či a aké osobné
Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k
údaje prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva (vrátane práva vyžiadať si kópie týchto
osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby (čl.
informácií). V prípade, ak prevádzkovateľ o dotknutej osobe spracúva osobné údaje, má táto osoba
15 GDPR)
tiež právo na informáciu o tom, na aký účel, v akých kategóriách a po akú dobu sa osobné údaje
spracovávajú, akým príjemcom boli alebo budú tieto údaje poskytnuté, prípadne informácie o ich
zdroji, ak boli získané od inej ako dotknutej osoby.
Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Dotknutá osoba má právo na opravu, resp. doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o nej
prevádzkovateľ spracúva.
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým
oznámil opravu jej osobných údajov.

Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR)

Dotknutá osoba má, za podmienok ustanoveným nariadením GDPR, právo požadovať bezodkladné
vymazanie osobných údajov, ktoré o nej prevádzkovateľ spracúva. Toto právo môže dotknutá osoba
využiť najmä v prípade, ak
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa spracúvali,
- dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracovaním osobných údajov,
- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
- osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
Právo dotknutej osoby na vymazanie sa neuplatní v prípadoch, keď je spracúvanie osobných údajov
dotknutej osoby potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
b) na splnenie zákonnej povinnosti;
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na
štatistické účely, alebo
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e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým
oznámil vymazanie jej osobných údajov.
Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR)

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracovania jej osobných
údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť alebo ak namieta ich spracovanie, ďalej ak ich
spracovanie je protizákonné, a tiež v prípade, ak prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na
účely, na ktoré boli pôvodne získané. V prípade, ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzili na
základe uplatnenia si práva dotknutej osoby, možno tieto osobné údaje spracovať len za podmienok
a spôsobom uvedeným v nariadení GDPR.
Dotknutá osoba má právo požadovať, aby ju prevádzkovateľ informoval o príjemcoch, ktorým
oznámil obmedzenie spracovania jej osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR)

Právo namietať proti spracúvaniu (čl. 21 GDPR)

Osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby je prevádzkovateľ povinný na jej žiadosť poskytnúť v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo
tieto údaje preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej pôvodný prevádzkovateľ
v takomto prenose bránil, pokiaľ sa ich spracovanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na
zmluvnom vzťahu prevádzkovateľa s touto dotknutou osobou. Právo na prenositeľnosť k inému
prevádzkovateľovi je povinný realizovať v zmysle nariadenia GDPR priamo prevádzkovateľ, pokiaľ to
je technicky možné.
V prípade, ak dotknutá osoba namieta voči spracovaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom,
ktorý tieto údaje spracúva na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (realizovanie úlohy vo verejnom
záujme) alebo f) (oprávnené záujmy), nesmie prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ich spracúvanie. Takéto oprávnené dôvody musia
objektívne prevažovať nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby. Oprávnená osoba môže
tiež namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, pokiaľ sa tieto spracúvajú na účely priameho
marketingu, pričom v taktom prípade nesmie prevádzkovateľ tieto údaje ďalej spracovávať.
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Oprávnená osoba môže ďalej namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú
na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, a to z dôvodov týkajúcich
sa jej konkrétnej situácie.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov (ďalej len „ZOOÚ“) Úradu na ochranu osobných údajov SR do troch
rokov od uskutočnenia udalosti, pri ktorej podľa dotknutej osoby došlo k porušeniu jej práva pri
spracúvaní osobných údajov alebo došlo k porušeniu ZOOÚ.
Návrh na začatie konania musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby,
b) označenie SLOVGRAMu,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov
porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práv dotknutej osoby podľa nariadenia
GDPR, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného
zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

