Okresné stavebné bytové družstvo, Dlhá č.4, 950 50 Nitra
Právna forma: družstvo,IČO:36 526 029 obch. Reg.:Okr. súd Nitra,vl.č.10011/N
ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY O PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM
Žiadosť prosím vyplňte paličkovým písmom alebo elektronicky. Zaškrtnite požadované informácie.
Informácie o žiadateľovi – dotknutej osobe na účely jej riadnej identifikácie:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Adresa bydliska:
Variabilný symbol bytu:
ŽIADAM prevádzkovateľa osobných údajov o PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM, ktoré sa ma
týkajú, a to menovite:


Potvrdenie, či sú osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, spracúvané.



Poskytnutie kópie osobných údajov spracúvaných o mojej osobe.

Pokiaľ sú údaje, ktoré sa ma týkajú, prevádzkovateľom spracúvané, žiadam o poskytnutie informácii
o: (zvoľte)


Účeloch spracúvania.



Kategóriách dotknutých osobných údajov.

 Príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú
sprístupnené.
 Plánovanej dobe, počas ktorej budú osobné údaje uchovávané, alebo ak nie je možné
určiť, kritériách použitých k stanoveniu tejto doby.
 Existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných
údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo namietať proti tomuto
spracúvaniu.


Práve podať sťažnosť dozornému orgánu.

 Pokiaľ som informácie neposkytol prevádzkovateľovi sám, všetky dostupné informácie o
zdroji osobných údajov.
 Skutočnosti, či dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov, vrátane
profilovania, a v týchto prípadoch informácie týkajúce sa postupu, ako aj významu a predpokladaných
dôsledkov takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.
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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV/O PRIJATÝCH OPATRENIACH VÁM BUDÚ
POSKYTNUTÉ POŠTOU NA UVEDENÚ ADRESU DO 30 DNÍ ODO DŇA PRIJATIA ŽIADOSTI.

V ____________ dňa: ______________ Podpis: ______________________

Poučenie:
V prípade, že:
- nedostatok údajov o žiadateľovi bráni postupu vybavenia žiadosti o informáciu, vyzve
prevádzkovateľ žiadateľa, aby žiadosť doplnil alebo aby dostatočne preukázal svoju totožnosť; ak
nevyhovie žiadateľ tejto výzve do 7 dní odo dňa jej doručenia, žiadosť odloží;
- je žiadosť nezrozumiteľná alebo nie je zrejmé, aká informácia je požadovaná, alebo je
formulovaná príliš všeobecne, vyzve prevádzkovateľ žiadateľa, aby žiadosť upresnil, ak nespresní
žiadateľ žiadosť do 7 dní odo dňa doručenia výzvy, rozhodne prevádzkovateľ o odmietnutí žiadosti.
Prevádzkovateľ poskytne žiadateľovi kópiu spracúvaných osobných údajov. Za ďalšie kópie
na žiadosť dotknutej osoby môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe
administratívnych nákladov.
Ak sú žiadosti podané dotknutou osobou zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä
preto, že sa opakujú, môže prevádzkovateľ po spracovaní informácie žiadateľa vyzvať k úhrade
primeraného poplatku zohľadňujúceho administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných
informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úkonov. Prevádzkovateľ môže v takom
prípade tiež odmietnuť žiadosti vyhovieť.

