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UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 
    
 
 
Dotknutá osoba môže realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“) a zo 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“) 
podaním žiadosti.  
Pre akceptovanie žiadosti o uplatnenie práv je nevyhnutné dostatočne identifikovať žiadateľa, zrozumiteľne a jasne 
špecifikovať predmet žiadosti a žiadosť podpísať. Aby sme dotknutým osobám uľahčili prístup k ich právam, 
pripravili sme vzor Žiadosti na výkon práva dotknutej osoby. 
 
Žiadosť môže dotknutá osoba poslať nasledovnými spôsobmi: 
 

 zásielkou doručenou (poštou alebo osobne do podateľne) na adresu sídla  
prevádzkovateľa: SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava  alebo 

 e-mailom na adresu: gdpr@spp-distribucia.sk  
 

Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej 
osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby podávajúcej žiadosť.  
 
Ak ide o žiadosť, ktorá je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, 
prevádzkovateľ môže odmietnuť konať na základe žiadosti dotknutej osoby, alebo môže požadovať primeraný 
poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti.  
 
Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť. 
 
 
 
Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa 
článkov 15 až 22 GDPR a podľa § 21 až 28 ZOOÚ, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti.  
Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť 
žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronicky, 
informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný 
spôsob.  
 
 
V prípade, ak by prevádzkovateľ neprijal opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr 
do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a možnosti podať 
sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) a uplatniť súdny 
prostriedok nápravy podľa GDPR, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 
ZOOÚ. 

https://www.spp-distribucia.sk/wp-content/uploads/2019/04/Ziadost_o-výkon-práv-dotknutej-osoby_Word97_2019.doc
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