Práva dotknutých osôb podľa Nariadenia
Dotknutá osoba ma právo na nasledovné:
o

potvrdenie, či sú alebo nie sú jej osobné údaje spracúvané; ak sa osobné údaje
nezískali od dotknutej osoby, môže dotknutá osoba vyžadovať poskytnutie
akýchkoľvek dostupných informácií, pokiaľ ide o ich zdroj („právo na prístup k
osobným údajom“);

o

ak sú jej osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie
informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo byť
informovaný o spracúvaní“); spoločnosť je oprávnená účtovať dotknutej osobe
primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných
údajov;

o

opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré spoločnosť spracúva („právo
na opravu“);

o

výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v nariadení
alebo zákone o ochrane osobných údajov; najmä ak osobné údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré ich spoločnosť získala alebo spracúvala, ak dotknutá
osoba odvolá súhlas a spoločnosť nemá iný právny základ na spracúvanie, ak
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, alebo ak spoločnosť spracúvala osobné
údaje nezákonne; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné
údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie („právo na vymazanie“);

o

obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov
uvedených v nariadení a zákone o ochrane osobných údajov; napríklad, ak dotknutá
osoba oznámi, že spoločnosť o nej spracúva nesprávne osobné údaje, môže
požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na
obmedzenie“);

o

získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla spoločnosti v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; dotknutá osoba
má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to
technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v nariadení a zákone o
ochrane osobných údajov („právo na prenosnosť“);
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o

namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo
verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu
osobných údajov na účely priameho marketingu bez jej súhlasu vrátane profilovania
v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);

o

namietať, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie spoločnosti, ktoré je založené
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne
účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, ak nariadenie a
zákon o ochrane osobných údajov neustanovujú inak („automatizované
rozhodovanie vrátane profilovania“);

o

kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený spoločnosti s
účinkami od momentu odvolania súhlasu. Dotknutá osoba má právo tento súhlas
odvolať rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Zároveň ho môže odvolať
nasledovnými spôsobmi: emailovou správou zaslanou na gdpr@autoprofitcadca.sk,
telefonicky na tel. číslo 041/433 55 19 alebo zaslaním písomnej žiadosti s uvedením
„GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke („právo odvolať súhlas“);

o

pri podozrení, že sa jej osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská
republika, telefónne číslo: + 421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej
práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť
zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o
ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.
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