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Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

 I. Údaje o žiadateľovi 

Meno a priezvisko:   

Trvalý pobyt:   
Emailová adresa:   

Telefónne číslo:   

Totožnosť žiadateľa overil:   

II. Typ žiadosti pre uplatnenie práv dotknutých osôb 
 
☐ Žiadosť o poskytnutie informácií o spracovaní OÚ ☐ Návrh na uplatnenie práva na neúčinnosť automatizovaného spracovania 

vrátane profilovania 
☐ Žiadosť o prístup k OÚ ☐ Námietka voči spracúvaniu OÚ 

☐ Žiadosť o opravu OÚ ☐ Odvolanie súhlasu so spracovaním OÚ 

☐ Žiadosť o výmaz OÚ ☐ Oznámenie porušenia ochrany OÚ 
  ☐ Žiadosť o obmedzenie spracovania OÚ 

III. Podrobný popis žiadosti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Informácia o spracovaní osobných údajov: 

PREVÁDZKOVATEĽ: Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo, Tatranská ulica 123/178, 032 42 Vavrišovo 

Spracovanie osobných údajov robí na základe ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej ZOOÚ). Informácie o ochrane osobných údajov je možné nájsť na webovom sídle prevádzkovateľa 
https://vavrisovo.baptist.sk/pages/gdpr.html 

Účel spracovania: Žiadosť dotknutej osoby v súvislosti so spracovaním osobných údajov 

 

V .......................................... dňa ............................ Podpis žiadateľa .............................................. 

 

V .......................................... dňa ............................ Za BJB Vavrišovo prevzal: .............................
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V. Poučenie 

Vybavenie žiadosti sa vykonáva na základe Internej smernice k uplatňovaniu práv dotknutej osoby vydanej zborom Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný 
zbor Vavrišovo. Všeobecné informácie o ochrane osobných údajov sú na webovej stránke https://vavrisovo.baptist.sk/pages/gdpr.html 

A. Údaje o poverenej osobe 
Osoba poverená vybavovaním žiadostí a poskytovaním informácií k uplatňovaniu práv dotknutej osoby: 

pozícia:  LDPC (Local Data Protection Coordinator) koordinátor pre ochranu osobných údajov 
doručovacia adresa: Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo   
 Tatranská ulica 123/178  
 032 42 Vavrišovo 
kontaktná emailová adresa: vavrisovo@baptist.sk 

B. Výpočet práv. ktoré nová právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov priznáva dotknutým osobám: 
1. Právo na prístup 

Dotknutá osoba má právo získať od Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný 
zbor Vavrišovo potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej 
týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom 
a informácie uvedené v informačnej povinnosti. 
 
Prevádzkovateľ poskytne výpis osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak 
dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa 
poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba 
nepožiadala o iný spôsob. Uplatnené právo získať kópiu o osobných údajoch 
nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. 
 

2. Právo na opravu 
Dotknutá osoba má právo na to, aby Bratská jednota baptistov v SR, 
cirkevný zbor Vavrišovo bez zbytočného odkladu opravilo nesprávne osobné 
údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá 
osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj 
prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. 
 

3. Právo na výmaz (právo byť zabudnutý) 
Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo bez zbytočného 
odkladu vymaže osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, 
a ak: 
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak 
spracúvali, 
b) dotknutá osoba odvolá súhlas podľa §13 ods.1písm.a) alebo §16 
ods.2písm.a) ZOOÚ, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov 
vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, 
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27ods.1 
ZOOÚ a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných 
údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 
27ods.2 ZOOÚ, 
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, 
e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, 
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, alebo 
f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 
spoločnosti podľa § 15 ods. 1 ZOOÚ. 
 
Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo nie je povinná 
spracúvané osobné údaje o dotknutej osobe vymazať v prípade, že je 
spracúvanie osobných údajov potrebné: 
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, 
b) na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo 
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na 
splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej 
moci zverenej prevádzkovateľovi, 
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s § 16 
ods. 2 písm. h) až j) ZOOÚ, 
d) na  účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo 
na štatistický účel podľa § 78 ods. 8 ZOOÚ, ak je pravdepodobné, že právo 
podľa odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie 
cieľov takého spracúvania,  
e) na uplatnenie právneho nároku. 

 
4. Právo na obmedzenie spracúvania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby Bratská jednota baptistov v SR, 
cirkevný zbor Vavrišovo obmedzilo spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto 
prípadov: 

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia 
umožňujúceho Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo 
overiť správnosť osobných údajov; 
b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu 
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;  
c) Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo už nepotrebuje 
osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;  
d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, a to až do overenia, či 
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými 
dôvodmi dotknutej osoby. 
 

5. Právo na prenosnosť 
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. 
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. 
Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a 
slobody iných.  
 

6. Právo namietať spracúvanie osobných údajov 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej 
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, 
ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu alebo verejného 
záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu. Bratská jednota baptistov v 
SR, cirkevný zbor Vavrišovo nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ 
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú 
nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na 
preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 
 

7. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho 
rozhodovania vrátane profilovania 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, 
ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane 
profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne 
významne ovplyvňujú. 
Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:  
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a 
prevádzkovateľom, 
b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému 
prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia 
zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, 
alebo  
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 
  

8. Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov. 
Pokiaľ Bratská jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo spracúva 
osobné údaje o dotknutej osobe len na právnom základe súhlasu, Bratská 
jednota baptistov v SR, cirkevný zbor Vavrišovo dotknutým osobám 
zabezpečí právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, a to rovnako jednoduchou 
formou, akou bol súhlas poskytnutý. Pokiaľ Bratská jednota baptistov v SR, 
cirkevný zbor Vavrišovo spracúva osobné údaje na inom právnom základe 
ako je súhlas dotknutej osoby, táto osoba nemá právo súhlas odvolať, keďže 
nebol ani poskytnutý.  


