Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov

Proplusco spol. s r.o.

Meno, priezvisko, trvalé bydlisko dotknutej osoby

PROPLUSCO spol. s r. o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava
V _____________ dňa __.__.20__

VEC: Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov
V zmysle § 24 zákoa č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“),
si Vás ako prevádzkovateľa osobných údajov týmto dovoľujem požiadať o obmedzenie spracúvania
nasledujúcich osobných údajov, ktoré sa ma ako dotknutej osoby týkajú1:
..................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ,
ktoré sú uvedené2 .....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .

Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov požadujem obmedziť z dôvodu, že3:
ako dotknutá osoba namietam správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
spracúvanie osobných údajov je nezákonné a ako dotknutá osoba namietam vymazanie
osobných údajov a žiadam namiesto toho obmedzenie ich použitia,
prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracovania osobných údajov, ale
potrebujem ich ja ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
ako dotknutá osoba namietam spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 Zákona o ochrane
osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,

1

Uveďte osobné údaje, ktorých spracúvanie požadujete obmedziť.
Uveďte, kde sú tieto osobné údaje sprístupnené (napr. v ktorej zmluve, v akom dokumente poskytnutom PROPLUSCO
spol. s.r.o. a pod.)
3
Prosím zaškrtnite jeden (alebo viac) z nasledujúcich zákonných dôvodov odôvodňujúcich obmedzenie spracúvania
osobných údajov.
2

Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov

Proplusco spol. s r.o.

Zároveň si Vás týmto ako prevádzkovateľa dovoľujem požiadať o vykonanie primeraných
bezpečnostných opatrení vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a
náklady na ich vykonanie a o informovanie ostatných prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí
spracúvajú vyššie uvedené osobné údaje, o predloženej žiadosti a zabezpečenie, aby rovnako aj títo
prevádzkovatelia a sprostredkovatelia obmedzili spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov.
S pozdravom

______________________
meno dotknutej osoby

