
 

Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie jej práv  
 

v zmysle čl. 15 až čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len ,,GDPR“) / § 21 až § 27 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,zákon“). 

 

Adresát:  
 
Zodpovedná osoba 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky                                                                                                     

Štefanovičova 5                                                                                                                                                        

817 82 Bratislava                                                                                                                                                              

(ďalej len ,,prevádzkovateľ“) 

 

Žiadateľ (dotknutá osoba):  

 

Titul, meno, priezvisko:.................................................................................................................................... 

Korešpondenčná adresa:................................................................................................................................. 

Emailová adresa:............................................................................................................................................. 

 

Právo, ktoré si chce dotknutá osoba uplatniť: 

(označiť krížikom, možnosť viacerých volieb)  

a)  prístup k osobným údajom vedeným o mojej osobe v informačnom systéme prevádzkovateľa  

  (prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných fyzických osôb) 

b)  oprava a doplnenie mojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa  

  (dotknutá osoba uvedie v tejto žiadosti nesprávne osobné údaje, ktoré majú byť opravené / doplnené) 

c)  výmaz mojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa 

  (výmaz sa netýka osobných údajov spracúvaných počas trvania súčasného právneho vzťahu k prevádzkovateľovi, ako aj 

osobných údajov, ktorých povinnosť spracúvania vyplýva prevádzkovateľovi z osobitných právnych predpisov) 

d) obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa  

  (obmedzenie spracúvania sa netýka osobných údajov spracúvaných počas trvania súčasného právneho vzťahu k 

prevádzkovateľovi, ako aj osobných údajov, ktorých povinnosť spracúvania vyplýva prevádzkovateľovi z osobitných právnych 

predpisov) 

e) prenesenie mojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa  

 (prenesenie sa týka len osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu dotknutej osoby alebo zmluvy medzi 

prevádzkovateľom a dotknutou osobou) 

f) namietať spracúvanie mojich osobných údajov vedených v informačnom systéme prevádzkovateľa  

 (namietanie spracúvania sa týka len osobných údajov spracúvaných na plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme 

alebo na základe legitímnych oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Dotknutá osoba uvedie namietaný účel, situáciu alebo 

spôsob spracúvania osobných údajov) 



 

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

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

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

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

 

Požadovaný spôsob vybavenia žiadosti: (vyznačiť jednu možnosť)  

(Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe - žiadateľovi informácie v listinnej alebo elektronickej podobe, spravidla 

v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť, pokiaľ dotknutá osoba nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia.)  

 

  v listinnej forme  e-mailom  
 

*Žiadosť dotknutej osoby je možné doručiť osobne, listinne alebo elektronicky podpísanú kvalifikovaným elektronickým 
podpisom. Súčasťou žiadosti (okrem žiadosti podpísanej kvalifikovaným elektronickým podpisom dotknutej osoby) je fotokópia 
dokladu totožnosti (napr. občiansky preukaz, cestovný doklad, atď.), na základe ktorého ministerstvo vierohodne overí 
totožnosť oprávneného žiadateľa. 
 
*Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, 
ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá túto žiadosť podáva. Ak prevádzkovateľ preukáže, že dotknutú 
osobu nie je schopný identifikovať, môže v súlade s čl. 11 ods. 2 GDPR / § 18 ods. 2 zákona  odmietnuť konať na základe tejto 
žiadosti pri výkone práv dotknutej osoby. 

 

 

Upresnenie údajov k uplatňovanému právu a žiadosti 

 

Poskytnutie informácií dotknutej osobe podľa čl. 13 GDPR / § 19 zákona 

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov získaných od žiadateľa a uvedených v tejto žiadosti je GDPR 

/ zákon. Prevádzkovateľ tieto údaje uchováva po dobu trvania účelu spracovania a po dobu trvania úložnej lehoty 

registratúrneho záznamu, ktorá je v zmysle registratúrneho poriadku MF SR 10 rokov. Účelom spracúvania týchto 

údajov je evidencia a vybavenie žiadosti dotknutej osoby na uplatnenie jej práv v súlade s platnou legislatívou. 

Príjemcami osobných údajov v súlade s týmto účelom sú prevádzkovateľ, dotknutá osoba, prípadne Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, voči ktorému má prevádzkovateľ oznamovaciu povinnosť a 

príjemcovia, ktorým je povinný v zmysle GDPR / zákona oznámiť opravu / vymazanie osobných údajov alebo 

obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 

zákona. Podrobnejšie informácie o ostatných právach dotknutej osoby sú uvedené na webovej stránke MF SR (v 

časti verejnosť – ochrana osobných údajov). 

Dotknutá osoba / žiadateľ prehlasuje, že sa s týmito informáciami, ktoré jej prevádzkovateľ poskytol oboznámila 

pred odoslaním formulára „Žiadosť dotknutej osoby o uplatnenie jej práv“. 

 

 

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

    podpis dotknutej osoby 


