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ŽIADOSŤ NAMIETAŤ SPRACÚVANIE 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 
Slovenska 247839 

 Týmto si uplatňujem právo namietať v zmysle čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane 
osobných údajov1. 

                                                   
1 NARIADENIE 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); konsolidované znenie 

Článok 21 Právo namietať  

1. 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 základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane 

namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. 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. 

2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SK
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Namietam spracúvanie mojich osobných údajov, pretože /vyberte jednu alebo viac možností: 

 spracúvanie je založené na oprávnenom záujme podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov;  

 do času vybavenia tejto žiadosti, Vás žiadam o obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 ods. 1 

písm. d) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; 

sa spracúvajú na účely priameho marketingu; 

 
Žiadosť sa vzťahuje na tieto moje osobné údaje: 

 meno a priezvisko  

 dátum narodenia 

 rodné číslo 

 adresa trvalého pobytu 

 rodné číslo 

 špecifikácia uzatvorených zmlúv o poskytnutí finančnej služby  

 osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, ktoré sú obsiahnuté vo 

výpise z registra trestov podľa osobitného predpisu 

 druh a číslo dokladu totožnosti 

 osobné údaje týkajúce sa dosiahnutej praxe, ktoré sú obsiahnuté v potvrdení o praxi v 

sektore kapitálového trhu 

  osobné údaje týkajúce sa dosiahnutého vzdelania, ktoré sú obsiahnuté v overenej fotokópii 
dokladu preukazujúceho  najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
 

  podobizeň, fotografia 

  ďalšie/iné (uveďte): 
 
 

                                                                                                                                                                    
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, 

v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. 

3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely 

nesmú spracúvať. 

4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, 

pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. 

5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá 

osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií. 

6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa 

článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti 

spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie 

úlohy z dôvodov verejného záujmu. 
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Na overenie mojej totožnosti uvádzam a čestne vyhlasujem, že údaje uvedené vyššie sú pravdivé. 
 
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: 

 
 

 

 


