
 

ŽIADOSŤ PRE UPLATNENIE PRÁV 
DOTKNUTEJ OSOBY 
 

 

V zmysle čl. 15 GDPR máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sú v našej spoločnosti 
Commander Services s.r.o. (ďalej len „Spoločnosť“) o Vás spracúvané. Toto právo si môžete u nás 
kedykoľvek uplatniť. Pre zjednodušenie postupu vyplňte informácie uvedené nižšie. Vašu žiadosť 
vybavíme v zákonnej lehote do jedného mesiaca od jej prijatia. Informácie, ktoré nám poskytnete 
prostredníctvom tohto formuláru, budú použité výlučne za účelom vybavenia Vašej žiadosti a budú u 
nás uložené po dobu 3 rokov od jej vybavenia. Vaše práva môžete uplatniť aj inak ako prostredníctvom 
tohto formuláru, avšak jeho využitím proces urýchlite. 

 

Ste ako žiadateľ/ dotknutou osobou: 

A: zamestnancom spoločnosti Commander Services s.r.o. 

B. zamestnancom spoločnosti, ktorej spoločnosť Commander Services s.r.o v pozícii sprostredkovateľa. 
poskytuje služby satelitného monitoringu 1 

 

A.  

Identifikačné údaje žiadateľa (dotknutej osoby) 

Meno, priezvisko:  

Rodné číslo:   

Adresa trvalého pobytu:   

Telefonický a mailový kontakt:  

 

B.  

Identifikačné údaje žiadateľa (dotknutej osoby) 

Meno, priezvisko:  

Obchodné meno právnickej osoby, ktorá 
využíva služby spoločnosti v súvislosti 
s poskytovaním služieb satelitného 
monitoringu 

 

 
1 Nehodiace preškrtnite 

http://www.commander.sk/


Telefonický a mailový kontakt:  

 

C. Uplatnenie práv dotknutej osoby 

Označte jednu alebo viacero možností v závislosti od toho, akú informáciu alebo úkon v súvislosti so 

spracovaním Vašich osobných údajov požadujete.  

Kde to formulár vyžaduje, doplňte aj bližšie informácie. Predídete tak komplikáciám pri vybavovaní 

Vašej žiadosti. 

 Požadujem informáciu o tom, či Spoločnosť spracúva moje osobné údaje. 

 Pre prípad, že Spoločnosť spracúva moje osobné údaje, v rámci tejto žiadosti ďalej 

žiadam o: 

o poskytnutie kópie mojich osobných údajov spracúvaných Spoločnosťou 

o poskytnutie informácie o dôvodoch (účeloch) spracúvania mojich osobných 

údajov 

o poskytnutie informácie o kategóriách mojich osobných údajov spracúvaných 

Spoločnosťou 

o poskytnutie informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli 

alebo budú moje osobné údaje Spoločnosťou poskytnuté 

o poskytnutie informácie o dobe uchovávania mojich osobných údajov pri ich 

spracúvaní Spoločnosťou 

o poskytnutie informácie o pôvode (zdroji) mojich osobných údajov 

spracúvaných Spoločnosťou 

o poskytnutie informácie o tom, či spracúvanie mojich osobných údajov 

Spoločnosťou zahŕňa proces automatického individuálneho rozhodovania 

alebo profilovania 

 Požadujem opravu alebo doplnenie mojich osobných údajov 

Uveďte, ktoré konkrétne osobné údaje žiadate opraviť, resp. doplniť, a uveďte ich správne, 

úplné a aktuálne znenie: 

 

 Požadujem vymazanie mojich osobných údajov 

Uveďte, ktoré osobné údaje žiadate vymazať: 

 

 

 

 

 

 Požadujem obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov  

 

 



Uveďte osobné údaje, ktorých spracúvanie má byť obmedzené a z akého dôvodu: 

 

 Namietam proti spracovaniu mojich osobných údajov  

Uveďte, voči spracúvaniu ktorých osobných údajov namietate a z akého dôvodu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Namietam proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu alebo profilovaniu v 

rámci spracúvania mojich osobných údajov 

Uveďte, voči spracúvaniu ktorých osobných údajov týmito spôsobmi namietate a z akého 

dôvodu: 

 

 Požaduje prenos mojich osobných údajov 

Uveďte osobné údaje, ktorých prenos požadujete a prípadne špecifikujte osobu, ktorej 

majú byť priamo zaslané: 

  

D. Informácie o spôsobe vybavenia žiadosti  

Žiadam, aby mi informácie o vybavení žiadosti, príp. iná komunikácia vo veci tejto žiadosti, bola 

zasielaná (zvoľte jednu z možností): 

 listom  

 e-mailom  

V prípade, že si nevyberiete žiadnu z možností alebo si vyberiete obe možnosti, bude Vám 

komunikácia ohľadom vybavenia Vašej žiadosti doručená rovnakou formou, akou ste nám Vašu 

žiadosť doručili. 

 

 

 

 

 

 



E. Vyhlásenie  

Vyhlasujem, že som úplne porozumel(a) uvedeným informáciám, a že údaje uvedené v tejto žiadosti 

sú pravdivé. Rozumiem, že osobné údaje uvedené v tejto žiadosti sú nevyhnutné pre jej spracovanie. 

 

V....................., dňa 

 

 

                                                                                     Podpis žiadateľa 


