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Vo veci odvolania súhlasu si Vás dovoľujeme informovať o nasledovnom: 
- odvolanie súhlasu nemá žiadne predpísané náležitosti a môžete ho urobiť v akejkoľvek forme  
- aby adresát odvolania súhlasu vedel vyhodnotiť Váš záujem odvolať súhlas so spracovaním 

osobných údajov tak je potrebné, aby ste v odvolaní súhlasu uviedli aspoň:   
o kto súhlas odvoláva,  
o označenie fyzickej osoby ktorej sa odvolanie súhlasu so spracovaním jej osobných údajov 

týka,  
o komu je odvolanie súhlasu adresované,  
o že Vaším zámerom je odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov  

 
Nasledujúce odvolania súhlasu prosím považujte za pomôcku a osobitne zdôrazňujeme, že Vaše 
odvolanie súhlasu môžete pokojne urobiť aj inak. 

 

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

ŽIADATEĽ (dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca) 

Meno a priezvisko: 

Trvalý pobyt: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Osobné číslo (ak je pridelené): 

 

DOTKNUTÁ OSOBA (nie je potrebné vyplniť, ak je rovnaká ako žiadateľ) 

Meno a priezvisko: 

Trvalý pobyt: 

Dátum narodenia: 

Rodné číslo: 

Osobné číslo (ak je pridelené): 

 

PREVÁDZKOVATEĽ: 
Obchodné meno:  PROFI +, a.s. 
Sídlo: Červeňova 18, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03, IČO: 52 623 181 
zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 7011/B a v 
zoznamoch samostatných finančných agentov nasledujúcich podregistrov: podregister poistenia 
alebo zaistenia; podregister kapitálového trhu; podregister doplnkového dôchodkového sporenia; 
podregister starobného dôchodkového sporenia; registra finančných agentov, finančných 
poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo 
zaistenia a  finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov 
na bývanie vedeného Národnou bankou Slovenska, pod registračným číslom Národnej banky 
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Týmto odvolávam súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby. 
 
Na overenie mojej totožnosti uvádzam a čestne vyhlasujem, že údaje uvedené vyššie sú 
pravdivé. 

Odpoveď Vás prosím zaslať: 
Žiadam Vás o (vyberte jednu alebo viac možností): 

 elektronicky na mnou určený e-mail: ........................................................................................  

 poštou na adresu trvalého pobytu uvedenú vyššie; 

 iným spôsobom (uveďte):  ......................................................................................................... 

 

Miesto a dátum: 

Podpis: 

Prílohy: 


