ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY
V súvislosti so spracovaním osobných údajov má dotknutá osoba právo uplatňovať si práva podľa článku
15 – 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.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informáciu o spracovaní jej osobných údajoch
a o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal na ochranu osobných údajov bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

Prevádzkovateľ
Názov:
Moris Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Alejová 4, 040 11 Košice
IČO:
36 214 574
Prevádzkovateľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 13306/V.
Identifikácia dotknutej osoby
Meno a priezvisko

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

Adresa trvalého pobytu

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

Číslo OP

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

Telefónne číslo

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

E-mailový kontakt

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

Poznámka: pre rýchlejšiu komunikáciu a zasielanie informácií prosím uveďte správne telefónne číslo a e-mailový
kontakt, v prípade, ak by sme potrebovali dodatočné informácie ku spracovaniu Vašej žiadosti.

Práva dotknutej osoby
Prosíme vyberte si, ktoré práva ako dotknutá osoba si žiadate uplatniť:
Právo na opravu osobných údajov
( Prosím uveďte nám, ktoré osobné údaje si žiadate opraviť a aký je dôvod uplatnenia tohto práva)

Právo na prístup k osobným údajov
( Prosím uveďte, čo by Vás zaujímalo a aký je dôvod uplatnenia tohto práva )

Právo na výmaz ( právo na zabudnutie )
( Prosím uveďte, ktoré osobné údaje si žiadate vymazať a aký je dôvod uplatnenia tohto práva )
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Právo na obmedzenie spracovania
( Prosím uveďte, spracovanie ktorých osobných údajov si žiadate obmedziť a aký je dôvod uplatnenia tohto
práva )

Právo na prenosnosť
( Prosím uveďte, kam majú byť Vaše osobné údaje prenesené / zaslané, identifikačné údaje miesta a osobu,
ktorá je prijímateľom Vašich osobných údajov a aký je dôvod uplatnenia tohto práva )

Právo namietať
( Prosím uveďte dôvod uplatnenia tohto práva )

Žiadam o spôsob vybavenia mojej žiadosti*: osobne / e-mailom / poštou
* nehodiace sa preškrtnite

V ........................, dňa ..................................

.............................................
Podpis dotknutej osoby

.............................................
Osobné údaje overil
u prevádzkovateľa

.............................................
Žiadosť dotknutej osoby vybavuje
u prevádzkovateľa

Vybavenie
Žiadosť vybavil:

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

Dňa:

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

Spôsob vybavenia:

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