
 
 Poučenie a súhlas so spracovaním osobných údajov 

 
Podpísaný/á: 
 
 
Titul.................Meno..........................................Priezvisko................................................................................................. 
 
 
Rodné priezvisko............................................................Deň, mesiac a rok narodenia..........................................................  
 
 
Rodné číslo....................................................Miesto a okres narodenia................................................................................ 
 
 
Trvalé bydlisko....................................................................................................................................................................... 
 
 

potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á podľa § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

právnych predpisov o skutočnosti, že moje osobné údaje budú použité na účely spracovania žiadosti o vydanie cestovného 

preukazu Slovenskej republiky (náhradného cestovného dokladu) podľa zákona č. 647/2007 Z.z. o cestovných 

dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a poskytnuté príslušnému 

útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky s cieľom overenia údajov uvádzaných v žiadosti. Zároveň som bol 

poučený o právach dotknutej osoby podľa § 20 zákona o ochrane osobných údajov. 

 
Práva dotknutej osoby podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov 
 
(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať 
 a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3, 
b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje spracúvané podľa § 7 ods. 4 písm. d) a e), 
c) odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 
d) opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, 
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady 
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, 
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona. 
(2) Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa odseku 1 písm. d) a e), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo 
jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 
(3) Dotknutá osoba na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči 
a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a 
žiadať ich likvidáciu, 
b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo 
c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 7 ods. 4 písm. d) na účely priameho marketingu. 
(4) Dotknutá osoba má právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný 
dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Toto právo možno 
obmedziť iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby 
alebo obmedzenie práva vyplýva zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. 
(5) Dotknutá osoba má právo nesúhlasiť s oznámením podľa § 23 ods. 5 a písomne odmietnuť prenos svojich osobných údajov 
a) subjektom so sídlom alebo s trvalým pobytom v cudzine s výnimkou subjektu uvedeného v písmene b), a to aj v prípade, ak cieľová 
krajina zaručuje primeranú úroveň ochrany, alebo 
b) organizačnej zložke prevádzkovateľa alebo jeho nadriadenému orgánu, ak cieľová krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany a ak 
prenos možno vykonať len so súhlasom dotknutej osoby. 
(6) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie úradu. 
(7) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 
(8) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 
 
 
 
V                     dňa..............................                                       ................................................................ 
                           Podpis žiadateľa (zákonného zástupcu) 

 
 


