VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Žiadosť na uplatnenie práv dotknutých osôb v zmysle 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)

ŽIADOSŤ, ABY SA NA MŇA NEVZŤAHOVALO
AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
Dotknutá osoba
Titul
Meno
Priezvisko
týmto si uplatňujem právo, aby sa na mňa nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie v zmysle čl. 22
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov1 voči prevádzkovateľovi
Názov: VUJE, a. s.
Adresa sídla: Okružná 5, 918 64 Trnava, Slovenská republika
IČO: 31450474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Zapísaná v OR OS Trnava, odd. Sa, vložka č. 164/T

1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 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); konsolidované znenie
Článok 22 Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré
má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.
2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, b) povolené právom
Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd
a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
3. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to
aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
4. R
 ozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2
písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Vyberte jednu možnosť:
Som toho názoru, že automatizované individuálne rozhodnutie nie je založené na jednom z právnych základov
uvedených v čl. 22 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.
Som toho názoru, že automatizované individuálne rozhodnutie je založené na jednom z právnych základov
uvedených v čl. 22 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, avšak (vyberte jednu alebo viac možností):
žiadam ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa;
žiadam o možnosť vyjadriť svoje stanovisko;
napádam predmetné automatizované individuálne rozhodnutie.

Na overenie mojej totožnosti pripájam
(vyplňte aspoň jeden údaj):
dátum narodenia
osobné číslo
adresa trvalého pobytu
iné (uveďte konkrétne)
prílohy/dokumenty
(zoznam príloh)

Odpoveď na žiadosť Vás prosím zaslať
(vyplňte aspoň jeden spôsob doručenia):
elektronicky na mnou určený e-mail
poštou na adresu
iný spôsob (uveďte konkrétne)

Miesto a dátum
Podpis

