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ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY 

 

Údaje o dotknutej osobe (osobné údaje osoby, ktorej sa žiadosť týka):  
 
 

Meno a priezvisko    

Adresa trvalého pobytu    

Kontaktná adresa (ak je odlišná od 
adresy trvalého pobytu)  

  

Číslo identifikačného dokladu 
(občianskeho preukazu, ak ho má 
osoba vydaný)  

  

Email/telefónne číslo    

Vzťah k spoločnosti ADASTRA, s.r.o. 
(zamestnanec, klient, pracovník, 
iné...)  

 

  
 
Údaje o zástupcovi dotknutej osoby, ktorá žiadosť podáva  
(pre osoby maloleté, osoby plnoleté obmedzené alebo pozbavené spôsobilosti 
na právne úkony, na základe plnej moci):   
 
 

Meno a priezvisko/názov    

Adresa trvalého pobytu/sídlo    

Kontaktná adresa (ak je odlišná od 
adresy trvalého pobytu alebo sídla)  

  

Email/telefónne číslo    

Vzťah k dotknutej osobe **    

 
 
**v prípade zastúpenia na základe plnej moci, pripojte k žiadosti kópiu 
udeleného plnomocenstva   
  
 
Žiadam spoločnosť ADASTRA, s.r.o., so sídlom Mýtna 48,  811 07 Bratislava, 
IČO: 35874244, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 
oddiel Sa, vložka č. 30530B, ako prevádzkovateľa 1) (vyberte jednu z možností 
podľa poznámky pod čiarou):  
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Ak požadujete aj poskytnutie osobných údajov, prosíme uveďte, kde si osobné 
údaje prevezmete:  

 

• elektronicky  

• osobne v sídle prevádzkovateľa  

• poštou 

 
  
 
 

    ...............................................  
                                                                                podpis žiadateľa  

                                                           
1  

- potvrdenie, či spracúva osobné údaje dotknutej osoby  

- poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby (uveďte ktorých 
osobných údajov sa žiadosť týka) 

- výmaz osobných údajov dotknutej osoby (uveďte ktorých osobných 
údajov sa žiadosť týka) 

- obmedzenie spracovania osobných údajov (uveďte ktorých osobných 
údajov sa žiadosť týka) 

- prenos osobných údajov k inému prevádzkovateľovi (uveďte ktorých 
osobných údajov sa žiadosť týka a k akému prevádzkovateľovi žiadate 
osobné údaje preniesť).  

- Namietam proti spracovaniu osobných údajov a/alebo proti 
automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.   

 


