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 PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba
Titul
Meno
Priezvisko
týmto si uplatňujem právo na prenosnosť údajov v zmysle čl. 20 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 20 Právo na prenosnosť údajov
1. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom
formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a)
sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a b) ak sa
spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
2. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa
druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.
3. Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy
realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
4. Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

VUJE, a. s.,
Okružná 5, 918 64 Trnava

Žiadam Vás o prenesenie mojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané na právnom základe (vyberte jednu možnosť):
súhlasu;

zmluvy.

Žiadam (vyberte jednu možnosť)2:
preniesť moje údaje tomuto prevádzkovateľovi (uveďte identifikačné údaje prevádzkovateľa, ktorému sa majú
preniesť údaje):

aby ste mi tieto údaje poskytli priamo v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje (uveďte konkrétne údaje zo zmluvy, údaje z konkrétneho Vami
udeleného súhlasu):

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)
Upozornenie: Prenosnosťou údajov sa automaticky neaktivuje výmaz údajov zo systémov prevádzkovateľa. O výmaz musíte požiadať samostatne.

Miesto a dátum
Podpis

2

Dotknuté osoby môžu na uloženie a uchovávanie osobných údajov používať aj úložisko osobných údajov alebo dôveryhodnú tretiu stranu a môžu prevádzkovateľom
udeľovať povolenia týkajúce sa požadovaného prístupu k osobným údajom a ich spracúvania, aby sa údaje mohli ľahko prenášať od jedného prevádzkovateľa druhému.

