
Príloha č. 2 - Formulár pre uplatnenie práv podľa GDPR 

  Tento formulár použite v prípade, že uplatňujete práva podľa Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ ES.  

Tento formulár vyplňte a pošlite ho na našu adresu pre doručovanie alebo na e-mailovú 

adresu. 

 

Adresát: 

Textilomanie s.r.o., IČ: 047 88 494 

Adresa sídla: Lidická 700/19, 602 00 Brno, Česká republika  

E-mail: info@vypredajobliecok.sk 

Telefón: + 420 732 125 569 
Adresa pro doručovanie:  Velké dráhy 74e, 664 61 Opatovice, Česká republika 

 

Identifikácia žiadateľa 

(Uveďte Vaše identifikačné údaje, najmä meno, priezvisko, adresu, prípadne ďalšie údaje, 

podľa ktorých Vás spoločnosť môže identifikovať). 

 

 

 

 

Oznamujem, že týmto uplatňujem nasledujúce právo / práva v súvislosti so spracovaním 

mojich osobných údajov podľa Nariadenia. 

 

Žiadam o prístup k osobným údajom vedených v mojej osoby 

(Zaškrtnite, ak si prajete získať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, vrátane ich 

kópie) 

 

Žiadam o opravu nasledujúcich osobných údajov vedených o mojej osoby 

(Uveďte, aké nepresné osobné údaje a akým spôsobom, si prajete opraviť) 

 

 

 

 

Žiadam o vymazanie nasledujúcich osobných údajov vedených o mojej osoby 

(Uveďte, aké osobné údaje si prajete vymazať) 

 

 

 



Žiadam o obmedzenia spracovania nasledujúcich osobných údajov vedených o 

mojej osoby z nižšie popísaného dôvodu 

(Uveďte, aké spracovanie Vašich osobných údajov a z akých dôvodov si prajete obmedziť) 

 

 

 

 

Žiadam o odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov 

(Čo najpresnejšie popíšte, aký súhlas si prajete odvolať) 

 

 

 

 

Žiadam o získanie a prenesenie osobných údajov 

(Uveďte, aké osobné údaje si prajete získať a akému správcovi si ich prípadne prajete 

preniesť) 

 

 

 

 

Podávam námietku 

 (Čo najpresnejšie popíšte, proti čomu v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov 

podávate námietku) 

 

 

 

 

Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol/a v tomto formulári, sú správne a pravdivé a 

som oprávnený/a s nimi nakladať. Beriem na vedomie, že v prípade, že sa ukáže toto moje 

vyhlásenie ako nepravdivé, prijímam zodpovednosť a dôsledky za nakladanie s osobnými 

údajmi poskytnutými podľa tejto žiadosti. 

 

Podpis  

(Povinné iba ak tento formulár zasielate v listinnej podobe) 

 

 

Dátum 

(Uveďte dátum odoslania formulára) 

 



 
 
Do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Vám poskytneme informácie o prijatých 

opatreniach podľa Vami podanej žiadosti. S ohľadom na zložitosť a počet žiadostí je možné v 

prípade potreby túto lehotu predĺžiť až o ďalšie dva mesiace. O predĺžení, ako aj o jeho 

dôvodoch budete v tej istej lehote informovaní. V prípade, že Vašej žiadosti nebude vyhovené, 

informujeme Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch odmietnutia, 

o možnosti podať sťažnosť u dozorného úradu a žiadať o súdnu ochranu. Ak vyhodnotíme 

žiadosť ako zjavne neopodstatnenú alebo neprimeranú, máme právo žiadosť odmietnuť alebo 

za jej vybavenie požadovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov. Pred 

prípadným vymeraním poplatku Vás informujeme o jeho výške a požiadame o Váš súhlas s 

vybavením spoplatnenia žiadosti. 


