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 NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba
Titul
Meno
Priezvisko
týmto si uplatňujem právo na opravu osobných údajov v zmysle čl. 16 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 16 Právo na opravu
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania
má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Žiadam Vás o opravu mojich osobných údajov, pretože (vyberte jednu alebo viac možností):
som toho názoru, že osobné údaje týkajúce sa mojej osoby sú nesprávne, preto žiadam, aby boli opravené tieto
údaje nasledujúcim spôsobom (uveďte údaje, ktoré majú byť opravené):

som toho názoru, že osobné údaje týkajúce sa mojej osoby sú neúplné, preto žiadam, aby boli doplnené tieto
údaje (uveďte údaje, ktoré majú byť doplnené):

do času vykonania opravy Vás žiadam o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 ods. 1 všeobecného nariadenia
o ochrane údajov.
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

