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ŽIADOSŤ NA UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTÝCH OSÔB 

PRÁVO NA VYLÚČENIE Z AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA 
VRÁTANE PROFILOVANIA 

na uplatnenie práva 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“) 

 

I. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 

Názov prevádzkovateľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky 

Identifikačné číslo organizácie 
(IČO) 

50 349 287 

Obec a PSČ    Bratislava, 811 05 

Ulica a číslo Štefánikova 15 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán prevádzkovateľa 
(alebo osoba oprávnená konať v jeho 
mene) 

Mgr. art. Veronika Remišová, M. A., ArtD.  
podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky 

Zodpovedná osoba  

Kontakt zodpovednej osoby  
 

e-mail: zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk 
tel.: +421 2 2092 8298  

 

II. IDENTIFIKÁCIA DOTKNUTEJ OSOBY 

uplatnenie práva Podľa Čl. 22. Nariadenia GDPR – Právo na vylúčenie 
z automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania 

titul *  

meno a priezvisko *  

obec a PSČ *     

ulica a číslo *  

e-mailová adresa  

telefónne číslo    

situácia alebo účel, za 
ktorým boli/sú Vaše 
osobné údaje 
spracúvané 

 

poznámka Vyplňte, prosím, len relevantné údaje:  
- údaje označené * sú povinné na vybavenie Vašej žiadosti,  
- údaje ako email alebo telefónne číslo slúžia na urýchlenie 

vybavenia Vašej žiadosti a na komunikáciu ohľadom spresnenia 
Vašej žiadosti.   
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Týmto ako dotknutá osoba vyjadrujem svoj nesúhlas voči rozhodnutiu prevádzkovateľa 
spracúvať moje osobné údaje výlučne automatizovaným spôsobom vrátane 
profilovania. 
 
Moja žiadosť vzťahujúca sa na takéto rozhodovanie založené výlučne                                        
na automatizovanom spracúvaní prevádzkovateľa sa týka prípadu uvedeného v tabuľke 
vyššie.  
 
Spresnenie popisu danej situácie (spracúvania) alebo jej širší popis (ak je potrebné): 
 
 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Poučenie o právach dotknutých osôb a o ich uplatňovaní: 

Článok 22 Nariadenia „Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania“ 

1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené 
výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, 
ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.  
 

2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: 

a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou                                     
a prevádzkovateľom,  

b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha 
a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd   
a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo  

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.  

3. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia 
na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na 
ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť 
rozhodnutie.  
 

4. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných 
údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo 
g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov 
dotknutej osoby.  

  

Poznámka: 

Je potrebné si uvedomiť, že sa Vaša žiadosť môže uplatniť len v určitých prípadoch, preto si, 
prosím, overte, či sa na danú situáciu nevzťahuje uvedený ods. 2 čl. 22 uvedený vyššie. 
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Uveďte prílohy: 
Na overenie mojej totožnosti pripájam nasledujúce dokumenty/prílohy/číslo zákazníka, číslo 
objednávky, osobné číslo alebo rodné číslo (ak je to nevyhnutné na Vašu identifikáciu), adresa 
bydliska a iné: 
 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

 
Definovanie formy odpovede: 
 
Odpoveď na žiadosť Vás žiadam zaslať elektronicky na mnou uvedený e-mail / poštou na 
adresu alebo iný spôsob: 
 
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 
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Usmernenie pre dotknuté osoby: 
Vyplnenú žiadosť zašlite pošlite emailom na: zodpovedna.osoba@vicepremier.gov.sk, alebo aj 
poštou na adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, 
Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. 

Lehota uplatnenia žiadosti u prevádzkovateľa: 

Podľa čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR je MIRRI ako prevádzkovateľ povinný Vás ako 
dotknutú osobu informovať do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Lehotu je 
možné predĺžiť o ďalšie dva mesiace za zohľadnenia komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. 
O každom predĺžení prevádzkovateľ musí dotknutú osobu informovať spolu s dôvodmi 
meškania lehoty.  

Ak sa prevádzkovateľ rozhodne, že na Vašu žiadosť nie je povinný odpovedať, najneskôr                    
do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti musí dotknutú osobu informovať o dôvodoch 
nekonania a o možnosti podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR.  

Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich 
opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť konať na základe žiadosti alebo 
požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady podľa jeho vlastného 
rozhodnutia. Za neprimerane opakujúcu žiadosť tej istej dotknutej osoby môže prevádzkovateľ 
považovať každú rovnakú alebo obdobnú žiadosť, ktorá je podaná  
do 6 mesiacov od podania predchádzajúcej žiadosti. 

Dátum: Meno a priezvisko dotknutej osoby: Podpis: 

 

U prevádzkovateľa je určenou osobou na vybavovanie žiadostí dotknutých osôb - kontaktná 
osoba / zodpovedná osoba. 

 
 
Vyplní prevádzkovateľ / zodpovedná osoba 
 

Dátum prijatia žiadosti 
u prevádzkovateľa: 

Pridelené registratúrne 
číslo: 

Meno a priezvisko: Podpis: 
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