Práva dotknutých osôb podľa 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 len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje usporiadateľ spracúva má právo požadovať od usporiadateľa ako
prevádzkovateľa (v ďalšom texte v tejto časti aj len „prevádzkovateľ“) prístup k osobným údajom,
ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má tiež právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, ako aj právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a právo na ich prenosnosť.
Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ako aj právo podať
sťažnosť dozornému orgánu.
1. Právo na prístup (článok 15 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú.
Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto
osobným údajom a informácie o:
● účele spracúvania osobných údajov,
● kategórii spracúvaných osobných údajov,
● identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to
možné,
● dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
● práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
● práve podať návrh na začatie konania pred Úradom na ochranu osobných údajov,
● zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
● existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto
prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe,
ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre
dotknutú osobu.
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva, a to spôsobom
podľa jej požiadavky.
2. Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby usporiadateľ ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil
nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to
aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
3. Právo na vymazanie - právo na “zabudnutie“ (článok 17 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:
● osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

●
●

osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ nie je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť a osobné údaje vymazať, ak je
spracúvanie osobných údajov potrebné:
o na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
o 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,
o z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 odsek 2 písm.
h) a i), ako aj článkom 9 odsek 3 Nariadenia GDPR,
o na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel
podľa článku 89 odsek 1 Nariadenia GDPR, ak je pravdepodobné, že právo na vymazanie
znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
o na uplatnenie právneho nároku.
4. Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR)
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
● dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
● spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
● prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku.
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže osobné údaje
prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku,
na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovateľ povinný
informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
5. Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR)
Ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami a právnym základom
spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby alebo plnenie zmluvy, má dotknutá osoba
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. V prípade záujmu dotknutej osoby a pokiaľ to je technicky možné, prevádzkovateľ
prenesie príslušné osobné údaje priamo k inému prevádzkovateľovi.
6. Právo namietať (článok 21 Nariadenia GDPR)
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 účely oprávnených záujmov,
ktoré sleduje prevádzkovateľ, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ 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.

Ak sa osobné údaje dotknutej osoby spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má
právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto
marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak
dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také
účely nesmú spracúvať.
7. Právo podať sťažnosť(článok 77 Nariadenia GDPR)
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že usporiadateľ ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa
jej týkajú v rozpore s Nariadením GDPR, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je
na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlo: Hraničná 12, 820 07
Bratislava, Slovenská republika, tel.: +421 /2/ 3231 3214, web: www.dataprotection.gov.sk, e-mail:
statny.dozor@pdp.gov.sk.
Sťažnosť musí obsahovať
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis dotknutej osoby - sťažovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo
názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto
zákona alebo osobitného predpisu, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie
dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá
osoba.
Vzor sťažnosti je zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov.
8. Právo odvolať súhlas(článok 7 ods. 3 Nariadenia GDPR)
V prípade, ak dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny
účel, má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Takéto odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade, ak chce dotknutá osoba uplatniť niektoré zo svojich práv, môže tak urobiť:
elektronicky na e-mailovej adrese: 
info@hotel-bristol.sk
telefonicky na telefónnom čísle: +421 905 771 211

Ak máte akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť
telefonicky, emailom alebo listovou zásielkou.

