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UPLATNENIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY 

ŽIADOSŤ 

(ďalej len „Žiadosť“) 

Prevádzkovateľ je spoločnosť GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 

09 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 51 261 103, registrovaná v 

Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sa, vo vložke číslo: 6695/B. 

Toto tlačivo slúži na uľahčenie uplatnenia Vašich práv ako Dotknutej osoby, ktoré máte podľa článkov 15 až 22 

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 (ďalej len „GDPR“) a práva odvolať súhlas so 

spracúvaním osobných údajov.  

Prevádzkovateľ vyvinie úsilie, aby Vám poskytol informácie o opatreniach, ktoré prijal na základe Žiadosti bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia Žiadosti. Uvedená lehota sa môže v 

prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace v závislosti od obsahu Žiadosti a vyťaženosti Prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ Vás bude informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia Žiadosti 

spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. 

Údaje o Dotknutej osobe: 

Titul, meno, priezvisko: Dátum narodenia: 

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné alebo orientačné číslo, PSČ, obec / mesto, štát): 

Telefónne číslo / e-mailová adresa: 

Ak bude mať Prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti o totožnosti Dotknutej osoby, môže požiadať o poskytnutie 

dodatočných informácií. 

Aké právo si uplatňujete ako Dotknutá osoba touto Žiadosťou (vyberte vždy možnosť, ktorá zodpovedá Vášmu 

úmyslu): 

získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o Vás spracúvajú a uchovávajú podľa článku 15 GDPR 

v rozsahu:  

všetky údaje, t.j. účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie 

príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, predpokladaná doba uchovávania osobných 

údajov, alebo kritériá na jej určenie, v prípade, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 

informácia o zdroji údajov, existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania,  osobné údaje 

prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, informácia o primeraných zárukách podľa 

článku 46 Nariadenia týkajúcich sa prenosu, iné; 

• vybrané údaje (uveďte, prosím):

(i) požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR

(použite prosím osobitné tlačivo Žiadosť o zmenu / doplnenie údajov)

https://www.goldsidefunds.sk/wp-content/uploads/2020/05/Žiadosť-o-zmenu-doplnenie-údajov.pdf
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(ii) 

(iii) 

(iv) požiadať o vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR (tzv. právo „na zabudnutie“) (uveďte

dôvod a rozsah dotknutých údajov, t.j. všetky údaje/vybrané údaje, prosím):

(v) požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR (uveďte dôvod a rozsah

dotknutých údajov, t.j. všetky údaje/vybrané údaje, prosím):

(vi) požiadať o prenos  osobných údajov inému prevádzkovateľovi podľa článku 20 GDPR (uveďte dôvod

a rozsah dotknutých údajov, t.j. všetky údaje/vybrané údaje, prosím a prevádzkovateľa, ktorému majú byť

dotknuté údaje prenesené (ak to bude technicky možné, Prevádzkovateľ dotknuté údaje prenesie):

(vii) namietať proti automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania (uveďte konkrétne namietané

rozhodovanie alebo profilovanie a dôvody námietky, prosím):

(viii) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 GDPR, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše

osobné údaje na základe oprávneného záujmu (uveďte konkrétne namietané spracúvanie a dôvody

námietky, prosím):

(ix) namietať proti spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2 GDPR, ak Prevádzkovateľ

spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na marketingové účely (postačuje, ak

akýmkoľvek spôsobom vyjadríte svoju vôľu, napr. výslovne, či zakrúžkovaním):

(x) odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov (uveďte konkrétne dotknuté spracúvanie vykonávané

na základe Vášho súhlasu a rozsah dotknutých údajov, t.j. všetky údaje/vybrané údaje, prosím):

Platí pre každé uplatnené právo: ak bude mať Prevádzkovateľ pochybnosť o rozsahu  osobných údajov 

dotknutých Žiadosťou, bude vychádzať z toho, že sa Žiadosť týka všetkých spracúvaných osobných údajov. 

V _____________________, dňa __________

   _____________________________ 

  Podpis Dotknutej osoby/  
    Zákonného zástupcu/Splnomocnenca 
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