Formulár žiadosti o prístup k osobným
údajom
Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva,
dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
Ak posielate žiadosť poštou, použite prosím nasledujúcu adresu:
snowflake media s.r.o.
Košťany nad Turcom 277

038 41 Košťany nad Turcom

Ak žiadosť posielate e-mailom, použite prosím nasledujúcu adresu:
hello@snowflakeclothing.com
Do poľa predmetu e-mailu zadajte "žiadosť o prístup k osobným údajom".
1.Meno a Priezvisko

2. Dátum narodenia

3. Adresa

4. Telefón
Telefón domov:

Mobil:

5. Požadované informácie k osobným údajom:

6. Ak nám chcete pomôcť vyhľadať požadované informácie, uveďte nám
požadované údaje čo najpodrobnejšie (napríklad kópie e-mailov medzi <dátum> a
<dátum>). Ak nedostaneme dostatočné informácie na vyhľadanie požadovaných
osobných údajov, možno nebudeme môcť
vyhovieť vašej žiadosti.

7. Poskytnú sa informácie dotknutej osobe alebo jej zástupcovi?
Pre dotknutú osobu ☐

Zástupcovi ☐

Ak sa údaje posielajú zástupcovi, musia sa vyplniť oddiely 9 a 10.
8. Potvrdzujem, že som dotknutou osobou
Podpis:
Tlačeným Meno a Priezvisko:
Dátum:
Priložte som kópiu dokladu totožnosti a adresy.

9. (Ak ste vyplní otázku 7 "Na zástupcu") Dotknutá osoba (osoba, ktorej sa osobné
údaje tykajú) musí poskytnúť písomné potvrdenie na uvoľnenie informácií svojmu
splnomocnenému
zástupcovi.

Týmto udeľujem moje oprávnenie pre: _
Bytom:
(vyplňte meno splnomocneného zástupcu o prístup k svojim osobným
údajom)

Tlačeným Meno a Priezvisko:

Podpis dotknutej osoby:

10. (Vyplní zástupca dotknutej osoby) Potvrdzujem, že som splnomocnený zástupca
dotknutej
osoby.
Meno splnomocneného zástupcu a adresa, na ktorú majú byť odoslané osobné údaje:

Podpis:
Tlačeným Meno a Priezvisko:

Dátum:

Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme spracovali žiadosť o prístup k údajovým
subjektom čo najskôr do 30 kalendárnych dní. Ak však máte počas spracovania vašej
žiadosti nejaké otázky, neváhajte nás kontaktovať na tejto e-mailovej adrese:
hello@snowflakeclothing.com [e-mailová adresa osoby poverenej eskaláciou
problémov ochrany údajov]

