
ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY 
 
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016  
o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe  
týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)  
(ďalej len „Nariadenie“) 
(ďalej len „Žiadosť“) 
 
Ochrana súkromia fyzických osôb predstavuje základný fundament ľudských práv,  
ktorej venuje spoločnosť In Time, s.r.o. náležitú pozornosť a dbá na jej  
ochranu a bezpečnosť pri spracúvaní ochrany osobných údajov. 
 
Pred vyplnením tejto žiadosti Vám odporúčame si najskôr prečítať dokument Zásady ochrany  
osobných údajov, ktorý je zverejnený na stránke www.intime.sk v časti Ochrana osobných údajov 
(ďalej len „Zásady“). Dokument obsahuje komplexné informácie ohľadom spracúvania osobných 
údajov v spoločnosti In Time, s.r.o. 
 
 
PrevádzkOvaTeľOm sPracúvaných OsObných údajOv je: 
 
In Time, s.r.o. 
so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
IČO: 31 342 621 
zap. v OR OS Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 4376/B 
v mene kt. koná Mgr. Ján Ťurek, konateľ 
(ďalej len „spoločnosť IN TIME“) 
 

ŽIADOSŤ 

DOTKNUTEJ 

OSOBY



zákLadnÉ náLeŽITOsTI ŽIadOsTI 
 
I.    vzťah ŽIadaTeľa k ŽIadOsTI 
Žiadateľ môže podať žiadosť vo vlastnom mene alebo môže uplatniť práva podľa tejto žiadosti v mene inej osoby, napr. 
zákonný zástupca dieťaťa, osoby zbavenej spôsobilosti na právne úkony, staršej osoby. 
 
Prosím vyplňte „X“: 
 
Žiadosť podávam:  
 
     vo vlastnom mene, 
     ako poverená osoba.  
 
II.   IdenTIfIkačnÉ údaje ŽIadaTeľa 
Žiadateľom sa považuje dotknutá osoba v zmysle Nariadenia GDPR.  
Dotknutá osoba je fyzická osoba, ktorá si uplatňuje práva v zmysle Nariadenia.  
 

     Meno: Priezvisko: 

     adresa 

     Ulica: Číslo: 

     Mesto: PSČ: Štát: 

     kontaktné údaje 

     E-mailová adresa: 

     Telefónne číslo: 
 
 
 
III.  IdenTIfIkačnÉ údaje POverenej OsOby 
Ak Žiadosť predkladáte ako poverená, vyplňte nasledovné identifikačné údaje. 
Vypĺňa poverená osoba – fyzická osoba a v prípade právnickej osoby štatutárny zástupca, prípadne ním poverená osoba.  
Poverená osoba uvedie príbuzenský vzťah s dotknutou osobou.  
 

     Obchodné meno: 

     IČO: 

     Meno: Priezvisko: 

     adresa 

     Ulica: Číslo: 

     Mesto: PSČ: Štát: 

     kontaktné údaje 

     E-mailová adresa: 

     Telefónne číslo: 
 
      
 
 



Iv.  PredmeT ŽIadOsTI 
 
Uplatňujem si nasledovné práva k osobným údajom týkajúcim sa osoby žiadateľa: 
Ak si žiadate uplatniť dané právo, vyberte z nasledujúcich možností označením príslušného rámčeka označením „X“.  
 
1.   PrávO na PrÍsTUP k OsObným údajOm  
     Žiadam o poskytnutie prehľadu mojich osobných údajov spracúvaných spoločnosťou IN TIME. 
 
2.   PrávO na vymazanIe OsObných údajOv 
     Žiadam, aby boli vymazané moje osobné údaje, zo splneného nasledovného z dôvodu: 
        osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,  
        odvolala som svoj súhlas na  základe, ktorého sa spracúvanie vykonávalo a neexistuje iný právny základ pre 
        spracúvanie, 
        namietam voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,  
        osobné údaje sa spracúvali nezákonne, 
        osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského 
        štátu, ktorému spoločnosť IN TIME podlieha, 
        osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa podmienok uplatniteľných 
        na súhlas dieťaťa. 
 
Osobné údaje, ktoré žiadam vymazať: 
(Vypíšte konkrétne osobné údaje, ktoré žiadate vymazať, napr. meno, priezvisko, e-mail,...) 
 
 
 
 
      
 
 
 
3.   PrávO namIeTať sPracúvanIe OsObných údajOv 
     Namietam, že spoločnosť IN TIME má oprávnený záujem na spracúvaní mojich osobných údajov za účelom: 
     Uveďte účel podľa Zásad: 
 
 
 
 
     Namietam, že spoločnosť IN TIME spracúva osobné údaje na marketing, a žiadam ich vymazanie. Osobné údaje,  
     ktorých spracúvanie namietam: 
     Vypíšte konkrétne osobné údaje, ktorých spracúvanie namietate. 
 
 
 
 
 
 
 
4.   PrávO na ObmedzenIe sPracúvanIa OsObných údajOv 
     Žiadam obmedziť spracúvanie osobných údajov, pretože napadám správnosť osobných údajov. 
 
     Žiadam o obmedzenie spracúvania osobných údajov, z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je protizákonné 
     a zároveň namietam proti vymazaniu osobných údajov. 
 
     Žiadam obmedziť vymazanie osobných údajov, pretože osobné údaje potrebujem na uplatňovanie alebo obhajovanie 
     svojich právnych nárokov.  
 



     Žiadam obmedziť spracúvanie osobných údajov do doby, kým sa nerozhodne o mojej námietke proti spracúvaniu 
     osobných údajov na základe oprávneného záujmu spoločnosti IN TIME. Osobné údaje, ktorých spracúvanie žiadam 
     obmedziť: 
     Vypíšte konkrétne osobné údaje, ktorých spracúvanie namietate.  
 
 
 
 
 
 
      
5.   PrávO na PrenOs OsObných údajOv 
     Žiadam o prenos mojich osobných údajov elektronickou formou.  
     Osobné údaje Vám budú poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom elektronickom formáte.  
     Osobné údaje požadujem zaslať na e-mailovú adresu: 
 
 
 
6.   PrávO na OPravU OsObných údajOv 
     Žiadam o opravu osobných údajov, resp. doplnenie nasledujúcich osobných údajov, ktoré spracovávate a ktoré  
     sa ma týkajú: 
 
     Chybný údaj: 
 
     Správny údaj:  
 
     Iné:  
 
 
v.   OdPOveď sPOLOčnOsTI In TIme na vašU ŽIadOsť 
 
Odpoveď požadujem doručiť nasledovným spôsobom: 
     poštou, resp. kuriérom, formou listovej zásielky do vlastných rúk,  
     e-mailom, 
     osobne. 
 
E-mail na doručenie odpovede: 
 
Adresa na doručenie odpovede: 

     Obchodné meno: 

     Meno: Priezvisko: 

     adresa 

     Ulica: Číslo: 

     Mesto: PSČ: Štát: 
 
 
vI.  ďalšie informácie 
 
Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi: 
     •  osobne v sídle spoločnosti IN TIME alebo na pobočkách spoločnosti IN TIME, 
     •  poštou, 
     •  e-mailom: zodpovednaosoba@intime.sk 



Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich úda-
jov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je: 
 
     úrad na ochranu osobných údajov sr 
     Hraničná 4826/12 
     820 07 Bratislava 27 
     tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214;  
     e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 
 
zOdPOvedná OsOba 
Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov spoločnosti In Time, s.r.o. Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa 
spracúvania Vašich osobných údajov. 
 
Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov: 
     •  e-mailová adresa: zodpovednaosoba@intime.sk, 
     •  na adrese: In Time, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji. 
 
V prípade písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti IN TIME, na obálku uveďte text „GdPr – zodpovedná osoba“. 
 
evIdencIa ŽIadOsTI 
Sekciu vypĺňa spoločnosť IN TIME.  
 
 
     Číslo žiadosti: Spôsob podania žiadosti: Dátum prijatia: 
 
 
 
 
 
 
všeObecnÉ InfOrmácIe Pre ŽIadaTeľa: 
1.   Právo na prístup k osobným údajom sa rozumie právo dotknutej osoby získať od prevádzkovateľa informácie  
     (potvrdenia), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracované a ak sú spracované, má dotknutá osoba právo tieto  
     osobné údaje získať a zároveň má právo získať nasledovné informácie: 
        • účel spracovania,  
        • kategórie dotknutých osobných údajov, 
        • príjemcov alebo kategóriu príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, 
        • plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uchovávané,  
        • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo výmaz osobných údajov, právo vzniesť námietku, 
        • právo podať sťažnosť na Úrad ochrany osobných údajov, 
        • všetky dostupné informácie o zdrojoch osobných údajov, ak nie sú získané od dotknutej osoby, 
        • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovaniu. 
     Ak spoločnosť IN TIME o dotknutej osobe žiadne údaje nespracováva, poskytuje sa informácia, že osobné údaje 
žiadateľa  
     nie sú predmetom spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti IN TIME. 
 
2.   Právo na výmaz predstavuje inými slovami vyjadrenú povinnosť prevádzkovateľa zlikvidovať osobné údaje, ktoré  
     o dotknutej osobe spracováva, ak je splnená aspoň podmienka: 
        • osobné údaje sú nepotrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, 
        • dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie,  
        • dotknutá osoba vznesie námietku proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre 
        spracovanie, 
     •  osobné údaje boli spracované protiprávne, 
     •  osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti, 
     •  osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods.  
        1 Nariadenia. 



 
     Hore uvedené podmienky sa neuplatnia, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné: 
        • pre výkon práva na slobodu prejavu a informácií,  
        • pre splnenie právnej povinnosti, ktoré sa vyžaduje podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa 
        na spoločnosť IN TIME vzťahujú alebo pre splnenie úlohy vykonané vo verejnom záujme alebo pri výkone  
        verejnej moci, ktorým je spoločnosť IN TIME poverená, 
        • z dôvodu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia podľa čl. 9 ods. 2 písm. h) a i) a podľa čl. 9 ods.  
        3 Nariadenia, 
        • pre účely archivácie vo verejnom záujme, pre účely vedeckého či historického výskumu či pre štatistické účely 
        podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že by právo na výmaz znemožnilo alebo vážne ohrozilo 
        splneniu cieľov uvedeného spracovania, 
        • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. 
 
     Ak prevádzkovateľ osobné údaje zverejnil a je povinný ich vymazať, príjme s ohľadom na dostupnú technológiu  
     a náklady na uskutočnenie primerané kroky, vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľa, ktorý 
     tieto osobné údaje spracováva, že dotknutá osoba žiada, aby sa vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich 
     kópie a repliky. 
 
     Toto právo sa neuplatňuje na spracovanie nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávaného vo verejnom záujme alebo 
     pri výkone verejnej moci, ktorým je spoločnosť IN TIME poverená. 
 
3.   Právo namietať spracúvanie osobných údajov má dotknutá osoba kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej 
     situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré sa vykonáva: 
        • ak je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej 
        spoločnosti IN TIME,  
        • na základe oprávneného záujmu spoločnosti IN TIME. 
 
     Spoločnosť IN TIME nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na  
     spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, 
     uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  
 
     Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti 
     spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom 
     súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, 
     osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.  
 
     Spoločnosť IN TIME výslovne upozorní na právo vyššie uvedené najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa 
     toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.  
 
     V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba 
     uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.  
 
     Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 
     89 ods. 1 Nariadenia, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania 
     osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov 
     verejného záujmu 
 
4.   Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov obsahuje právo dotknutej osoby na to, aby spoločnosť  
     IN TIME obmedzila spracovanie, ak nastane niektorý z nižšie uvedených prípadov: 
        • dotknutá osoba popiera prenos osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby spoločnosť IN TIME mohla 
        prenos osobných údajov overiť, 
        • spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie 
        ich použitia, 
        • spoločnosť IN TIME už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale dotknutá osoba je požaduje pre 
         určenie, výkon alebo obhajobu svojich nárokov, 
        • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu z dôvodov rozhodovania iba na základe automatizovaného 



        spracovania, ak nebude overené, či oprávnené dôvody spoločnosti IN TIME prevažujú nad oprávnenými 
        záujmami dotknutej osoby. 
 
     Ak by bolo spracovanie obmedzené na základe hore uvedeného dôvodu, môžu byť osobné údaje s výnimkou ich 
     uchovávania, spracovávania iba so súhlasom dotknutých osôb, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby svojich 
     nárokov, z dôvodu ochrany inej FO alebo PO alebo z dôvodov verejného záujmu Európskej únie alebo niektorého 
     členského štátu. 
 
     Spoločnosť IN TIME je povinná najprv informovať dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracovania, že bude  
     obmedzené spracovanie zrušené. 
 
5.   Právo na prenos predstavuje právo dotknutej osoby získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré už poskytol 
     spoločnosti IN TIME, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo dať tieto údaje 
     inému prevádzkovateľovi, a to v prípade, že: 
        • spracovanie osobných údajov je založené na súhlase alebo na zmluve,  
        • spracovanie sa vykonáva automatizovane. 
 
     Pri výkone svojho práva na prenos má dotknutá osoba právo na to, aby osobné údaje boli predané priamo jedným 
     prevádzkovateľom k druhému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. 
 
     Toto právo sa neuplatňuje na spracovanie nevyhnutné pre splneniu úlohy vykonávaného vo verejnom záujme alebo 
     pri výkone verejnej moci, ktorým je prevádzkovateľ poverený. 
 
     Nezodpovedáme za to, že nový prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracovávať so zodpovedajúcou starostlivosťou 
     a náležitými technickými a organizačnými opatreniami. Odporúčame, aby ste sa uistili, že nový prevádzkovateľ bude 
     Vaše osobné údaje spracovávať s riadnou starostlivosťou a pri zaistení primeraných bezpečnostných opatrení. 
 
6.   Právo na opravu osobných údajov 
     •  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré 
        sa ho týkajú. S prihliadnutím k účelom spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných 
        údajov. 
     •  Pokiaľ sa prevádzkovateľ domnieva, že spracovanie osobných údajov sú presné, alebo že prevádzkovateľ príslušné 
        osobné údaje nespracováva informuje o tom žiadateľa s odôvodnením. 
 
Poplatok:  
Zásadne platí, že Žiadosť sa vybavuje a informácie sa poskytujú bezplatne. Ak sa žiadosti opakujú, môže spoločnosť IN 
TIME účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. V prípade ak sú žiadosti podané dotknutou 
osobou zjavne bezdôvodne alebo neprimerane, môže spoločnosť IN TIME buď uložiť primeraný poplatok alebo 
odmietnuť žiadosti vyhovieť. Zjavnú bezdôvodnosť dokladá spoločnosť IN TIME. Zneužitím nemožno rozumieť výkon 
práv dotknutých osôb. 


