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Práva dotknutej ( fyzickej ) osoby 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“) 
 

- právo vedieť kto spracúva, čo a prečo;  
- právo na obmedzenie spracúvania; 
- právo prístupu k vaším údajom; 
- právo namietať; 
- právo na presnosť a opravu osobných údajov; 
- právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných 

údajov; 
- právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý; 
- právo vyjadriť sa ku automatizovanému rozhodovaniu 

a profilovaniu; 
- právo na presun vašich údajov; 
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

 

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom 
elektronickej adresy e-mail alebo osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť 
zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis 
a Váš podpis; pričom dostanete jednu kópiu zápisnice. 
Právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania 
údajov v zmysle príslušných zákonov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa 
zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady 
potrebné informácie vyžiadať. 
 
Každý užívateľ internetu, mobilných zariadení, digitálnych technológií, vozidiel, software, 
cloudu, sietí, hesiel a prístupových práv, bankových údajov, majetkových pomeroch, 
zdravotných záznamov, by si mal byť vedomý toho, že informácie, ktoré nezabezpečí 
alebo zverejní, môžu vidieť a ukladať ostatní užívatelia. Dbajte preto na ochranu svojho 
súkromia. 
 
Každá dotknutá osoba ma právo podať sťažnosť na jednom dozornom orgáne, a to v 
členskom štáte svojho obvyklého pobytu. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej 
lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.  
 
Dozorný orgán je nezávislý orgán verejnej moci zriadený členským štátom podľa čl.51 
nariadenia Úradu pre ochranu osobných údajov (ďalej „ÚOOÚ“), adresa: Hraničná 12, 
820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Sekretariát úradu:+421 /2/ 3231 3214;  
E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk; https://dataprotection.gov.sk/uoou/ 
 
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov je možné podať aj elektronicky na 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach. 
 
Úplné znenie zákona č.18/2018, Z.z.:  
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/narodny-pravny-ramec 


