
Informovaný súhlas s poskytnutím osobných údajov 
dotknutej osoby 

 
spracovaný 

podľa Nariadenia EP a R (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie č. 2016/679“) 

(ďalej len „Informovaný súhlas“) 

 
 

 
Prevádzkovateľ: 
(ďalej len „Prevádzkovateľ")        

 
WOCFAP s.r.o. 
Sibírska 6948/31,  
080 01   
Prešov 
            
  
IČO: 47535318 
DIČ: 2023939236 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri (vložka číslo: 29366/P)      

     

Dotknutá osoba: 
(ďalej len „Dotknutá osoba“) 

 
 

Meno a priezvisko  ______________________________ 
 

Dátum narodenia  ______________________________ 
 

Rodné číslo   ______________________________ 
 

Adresa   ______________________________ 
 

Číslo OP   ______________________________ 
 

Mobilné číslo   ______________________________ 
 

E-mailová adresa  ______________________________ 
 

 
I. Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov 

Dole podpísaná Dotknutá osoba týmto vyhlasuje, že Prevádzkovateľovi dobrovoľne 
poskytuje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné 
číslo, adresa trvalého/prechodného* bydliska, číslo občianskeho preukazu, mobilné 
číslo, e-mailová adresa, príp. adresa webstránky Dotknutej osoby, ak ju má v čase 
poskytnutia Informovaného súhlasu zriadenú (ďalej len „osobné údaje“), a to za 
účelom poskytovania  
 

 

 

 

(opis služieb, tovaru, výkonov a pod.)  

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=288823&SID=8&P=0
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=288823&SID=8&P=0


__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

podľa dohody (zmluvy) medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou uzavretej 
písomne alebo ústne. 

 
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje za účelom riadneho plnenia 

zmluvných a/alebo zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré slúžia dodaniu 

objednaného tovaru, poskytnutiu objednaných služieb a hájeniu dotknutých 

záujmov dotknutej osoby v súvislosti s riadnym plnením povinností zo zmluvy alebo 

zo zákona zo strany prevádzkovateľa. 

 
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje len na čas trvania písomnej alebo 

ústnej dohody uzavretej s Prevádzkovateľom, t.j. najdlhšie do riadneho dodania 

tovaru/poskytnutia služby a ich prevzatia dotknutou osobou. 

 
Dotknutá osoba vlastnoručným podpisom tohto Informovaného súhlasu potvrdzuje, 

že pred jeho poskytnutím bola informovaná o účele, vecnom a časovom rozsahu 

poskytnutia a spracovávania svojich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa. 

 
II. Príjemcovia a potenciálni príjemcovia osobných údajov 

Príjemcami poskytnutých osobných údajov sú: 

– Prevádzkovateľ a jeho zamestnanci alebo iné ním poverené osoby, sú 

viazaní povinnosťou mlčanlivosti o údajoch, ku ktorým majú prístup počas 

výkonu práce, resp. činnosti pre prevádzkovateľa, 

– Štátne orgány a iné orgány verejnej moci, pri výkone ich právomocí a 

kompetencií v akýchkoľvek úradných veciach, v ktorých prípadne Dotknutá 

osoba vystupuje a ku ktorým môže dôjsť v priebehu alebo po dodaní tovaru 

alebo poskytnutí služby Prevádzkovateľom, 

– V prípadoch, v ktorých to bude potrebné, tiež znalci, tlmočníci, prekladatelia 

zapísaní v príslušnom zozname Ministerstva spravodlivosti SR 

– V prípade núteného vymáhania právoplatných a vykonateľných rozhodnutí 

súdov a iných orgánov verejnej moci, tiež súdny exekútor zapísaný v 

zozname vedenom Slovenskou komorou exekútorov. 

– V odôvodnených prípadoch tiež notár zapísaný v zozname vedenom 

Notárskou komorou Slovenskej republiky. 

 
III. Právo odvolať udelený súhlas 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento Informovaný súhlas s 

poskytnutím osobných údajov. Odvolanie Informovaného súhlasu nemá vplyv na 

zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

 
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek v písomnej forme odvolať súhlas poskytnutý na 



základe tohto Informovaného súhlasu. Prevádzkovateľ vopred upozorňuje Dotknutú 

osobu a táto berie na vedomie, že ak odvolá tento súhlas pred riadnym dodaním 

tovaru alebo poskytnutím ňou objednaných služieb, že: 

 
– Odvolanie súhlasu sa považuje za neúčinné, pokiaľ je spracovanie 

osobných údajov, ktorých sa týka, stále potrebné. 

– Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby vykonané Prevádzkovateľom 

do odvolania súhlas, sa považuje za zákonné. 

 
IV. Právo na prístup k osobným údajom, ich opravu a zmenu 

Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným 
údajom, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ 

bez zbytočného odkladu opravil 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. 

 
Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje 

poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie 

spracúvania uskutočnené podľa Nariadenia č. 2016/697, pokiaľ sa to neukáže ako 

nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto 

príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje. 

 
V. Právo na výmaz a obmedzenie spracovania osobných údajov 

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa  bez zbytočného 

odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný 

bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto 

dôvodov: 

– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 
spracúvali 

– Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva 
a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie 

– osobné údaje sa spracúvali nezákonne 

– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa 

práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky. 

 
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby obmedzil 

spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: 

– Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov 

– spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu 
osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia 

– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale 

potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie svojich právnych nárokov 

 
Pokiaľ došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, tieto sa s výnimkou 

uchovávania, spracúvajú len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na 

preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na 

ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého 



verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky. 

 
Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania je Prevádzkovateľ 
povinný informovať predtým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

 
VI. Právo na prenos osobných údajov 

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 k inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej 

Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: 

– sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby a 

– ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 
VII. Vyhlásenia Prevádzkovateľa 

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nevykonáva uchovávanie a spracúvanie Dotknutou 
osobou poskytnutých údajov automatizovanými prostriedkami a tieto spracúvava 

iba po tom, čo mu ich Dotknutá osoba sama poskytne. 

 
Prevádzkovateľ taktiež vyhlasuje, že nespracúva a neuchováva Dotknutou osobou 

poskytnuté osobné údaje za účelom realizácie priameho marketingu. 

 
Dotknutá osoba má právo podať v prípade pochybností o správnosti a zákonnosti 

spracúvania a uchovávania jej osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa, 

sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so 

sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava – Ružinov alebo na úrovni Európskej únie, na 

Európsky výbor pre ochranu údajov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ______________, dňa ______________, 

 

______________                  ______________ 
Prevádzkovateľ                 Dotknutá osoba 


