
PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY  
 

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané (ďalej len „dotknutá osoba“) má v zmysle 

všeobecného nariadenia o ochrane údajov právo:  

 na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;  

 získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;  

 požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov; 

 požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie 

nezákonné;  

 namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, 

ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;  

 požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;  

 dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému 

prevádzkovateľovi; 

 kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania 

založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba 

udelila;  

 požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo 

ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie 

automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto prevádzkovateľom 

spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu 

prevádzkovateľa; 

 podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste 

výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, 

ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi. 

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, 

Hraničná 12 Bratislava;  

 podať žiadosť alebo sťažnosť prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej 

osobných údajov. Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť 

svoje si práva, môže tak vykonať:  

o písomne na adrese: TUreality s.r.o., so sídlom na Hálkova 2761/33, 010 01 Žilina 

o  na e-mailovej adrese: zilina@tureality.sk 


