Žiadosť dotknutej osoby v nadväznosti na spracúvanie osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.  ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)                          


Údaje o prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:		Arimex Bratislava spol. s r.o.
Sídlo:				Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO:				31 325 076
Zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl. č. 2862/B
Konajúci:			Ing. Jozefom Rebrom, konateľom
 (ďalej len ako „Arimex Bratislava spol. s r.o.“ alebo „Prevádzkovateľ“)


Dotknutá osoba:

Meno a priezvisko:		_______________
Adresa*:			_______________
E-mail*:			_______________
Telefón*:			_______________

*vyplňte v rozsahu potrebnom na vybavenie žiadosti/v závislosti na tom ako formou žiadate vybaviť žiadosť
 (ďalej len ako „Dotknutá osoba“)


PREDMET ŽIADOSTI:

Ako Dotknutá osoba*:
*zaškrtnite nižšie aké právo si chcete žiadosťou uplatniť

  □ odvolávam súhlas so spracúvaním osobných údajov daný spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. * bližšie špecifikujte o aký súhlas sa jedná – v časti bližší popis predmetu žiadosti

  □ požadujem od spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. prístup k mojim osobným údajom

  □ žiadam od spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. opravu mojich osobných údajov: * správne osobné údaje, ktoré majú byť opravené vyplňte v bližšom popise predmetu žiadosti

  □ žiadam od spoločnosti Arimex Bratislava spol. s r.o. vymazanie mojich osobných údajov: *údaj o tom, ktoré osobné údaje chcete vymazať vyplňte v bližšom popise predmetu žiadosti

  □ si uplatňujem právo na obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov* bližší popis vyplňte nižšie– v časti bližší popis predmetu žiadosti

  □ namietam spracúvanie mojich osobných údajov* bližší popis vyplňte nižšie– v časti bližší popis predmetu žiadosti

  □ žiadam získanie osobných údajov za účelom prenosu mojich osobných údajov* bližší popis vyplňte nižšie– v časti bližší popis predmetu žiadosti

  □ podávam žiadosť v inej veci týkajúcej sa mojich osobných údajov* bližší popis vyplňte nižšie– v časti bližší popis predmetu žiadosti

BLIŽŠÍ POPIS PREDMETU ŽIADOSTI:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ŽIADOSŤ PROSÍM VYBAVIŤ NASLEDOVNOU FORMOU*:
___________________________________________________________________________
* Informácie je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiadate, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak preukážete svoju totožnosť iným spôsobom.


Dotknutá osoba týmto berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je povinný jej žiadosť vybaviť najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia a v tejto lehote je tiež povinný informovať dotknutú osobu o opatreniach, ktoré na základe jej žiadosti prijal. Túto lehotu môže Prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O predĺžení lehoty je Prevádzkovateľ povinný dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od podania žiadosti, spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.


Dotknutá osoba ďalej berie na vedomie, že za opakované poskytnutie informácií, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 




V _______________________, dňa ___________



						    _____________________________________
					                Meno, priezvisko a podpis Dotknutej osoby

