
Práva dotknutých osôb podľa nariadenia

Dotknutá  osoba  má  pri  spracúvaní  jej  osobných  údajov  prevádzkovateľom, 
nasledovné práva: 
V prípadoch,  keď sa od  dotknutej  osoby  získavajú  osobné údaje,  ktoré  sa  jej  týkajú,  poskytne 
prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:

totožnosť  a  kontaktné  údaje  prevádzkovateľa  a  v  príslušných  prípadoch  zástupcu 
prevádzkovateľa;

b
)

kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady  (EÚ)  2016/679  z 27.  apríla  2016  o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní 
osobných  údajov  a o voľnom  pohybe  týchto  údajov,  oprávnené  záujmy,  ktoré  sleduje 
prevádzkovateľ alebo tretia strana;

e
)

príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

v relevantnom prípade  informácia  o  tom,  že  prevádzkovateľ  zamýšľa  preniesť  osobné 
údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo 
neexistencii  rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených 
v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia Európskeho 
parlamentu  a Rady  (EÚ)  2016/679  z 27.  apríla  2016  o ochrane  fyzických  osôb  pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov odkaz na primerané alebo 
vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

Okrem  informácií  vyššie  uvedených  prevádzkovateľ  poskytne  dotknutej  osobe  pri  získavaní 
osobných  údajov  tieto  ďalšie  informácie,  ktoré  sú  potrebné  na  zabezpečenie  spravodlivého  a 
transparentného spracúvania:

doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa 
dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, 
alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a o voľnom  pohybe  týchto  údajov, 
existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

informácia  o  tom,  či  je  poskytovanie  osobných  údajov  zákonnou  alebo  zmluvnou 
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá 
osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto 



údajov;

existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 
ods. 1 a 4 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a o voľnom  pohybe  týchto 
údajov a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj 
význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

1.Právo na prístup k údajom 

Dotknutá osoba má právo, aby jej  prevádzkovateľ poskytol  potvrdenie o tom, či spracúva alebo 
nespracúva jej  osobné údaje a ak spracúva, má právo na prístup k týmto osobným údajom a na 
informácie o

a) účele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné  
údaje  poskytnuté,  najmä  o  príjemcovi  v  tretej  krajine  alebo  o  medzinárodnej  
organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej  
určenia,

e) práve  požadovať  od  prevádzkovateľa  opravu  osobných  údajov  týkajúcich  sa  
dotknutej  osoby,  ich  vymazanie  alebo  obmedzenie  ich  spracúvania,  alebo o  práve  
namietať spracúvanie osobných údajov,

f) práve podať návrh na začatie konania podľa § 10

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525#paragraf-100

