
 

INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY  

týkajúca sa ochrany osobných údajov v zmysle čl. 13 GDPR (nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady č. 95/46/ES)  

  

Prevádzkovateľ:  KRAJN, s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 811 04   Bratislava  

      kontaktné údaje: krajn@krajn.sk , tel. 02/38103587 

 

Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú pre nasledovné účely:   

Účel spracúvania osobných údajov č. 1: vedenie personálnej a mzdovej agendy a plnenie povinností 

zamestnávateľa súvisiacich s pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 

zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje: na základe osobitných zákonov a na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), na základe plnenia zmluvných 

povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: sociálna poisťovňa, zdravotné poistenie, daňový úrad, 

doplnkové dôchodcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly a dozoru, zástupcovia zamestnancov, Ústredie práce, sociálnych vecí a 

rodiny, cudzinecká polícia SR, banky, súdy/orgány činné v trestnom konaní, exekútor  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania pracovného pomeru a nevyhnutný čas po jeho 

ukončení  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou 

požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa 

poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 2: plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s 

predzmluvnými vzťahmi  

Právny základ spracúvania: spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 

písm. c) GDPR) a v prípade evidencie došlých životopisov na základe súhlasu dotknutých osôb (článok 6  

ods. 1 písm. a) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania zmluvných vzťahov a plynutia záručných lehôt 



 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou 

požiadavkou a požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Možným následkom neposkytnutia 

osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v 

zmluve.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 3: plnenie povinností zamestnávateľa súvisiacich so školiacimi 

a vzdelávacími aktivitami a evidencia odborných spôsobilostí  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 

zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR)   

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: školiace strediská a agentúry, Inšpektorát práce, 

orgány štátnej správy v súvislosti s verejným obstarávaním  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania vzdelávacích aktivít 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 4: plnenie povinností prevádzkovateľa súvisiacich s 

bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas 

dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov a na splnenie 

zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR), na základe plnenia zmluvných 

povinností (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Inšpektorát práce, sociálna poisťovňa, PZS  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: 5 rokov, prípadne počas trvania pracovného pomeru a 2 roky po 

jeho ukončen 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov. Poskytnutie osobných údajov je tiež zmluvnou 

požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neschopnosť prevádzkovateľa 

poskytnúť dotknutej osobe plnenia dohodnuté v zmluve.  

  



 

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 5: vedenie evidencie dochádzky do práce, kontrola 

odpracovaného času, evidencia nároku na stravné  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 

zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Inšpektorát práce, spoločnosť GGFS, s.r.o. (stravné 

lístky)  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania pracovného pomeru a nevyhnutný čas po jeho 

ukončení  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 6: monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou 

videozáznamu pre účely ochrany práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, najmä 

ochrana jeho majetku, bezpečnosti a monitorovanie stavenísk prevádzkovateľa, ochrana verejného 

poriadku a bezpečnosti (verejný priestor)  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas 

dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm.  

c) GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ 

(článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, 

najmä majetku a ochrana verejného poriadku a bezpečnosti  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: kamerové záznamy 72 hodín 

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 7: monitorovanie priestoru prevádzkovateľa pomocou 

videozáznamu za účelom ochrany majetkových, finančných a iných záujmov (neverejný priestor)  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas 

dotknutých osôb, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm.  

c) GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ 

(článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetkových, finančných a iných obdobných záujmov  



 

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch  

Doba uchovávania osobných údajov: kamerové záznamy 72 hodín 

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 8: kontrola dodržiavania pracovnoprávnych povinností 

zamestnanca pri vedení služobného vozidla, ochrana majetku zamestnávateľa - služobných vozidiel 

pred krádežou, poškodením  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 

zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ 

(článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: ochrana majetku prevádzkovateľa  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Policajný zbor SR, orgány činné v konaní o priestupkoch  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov:  počas trvania pracovného pomeru a nevyhnutný čas po jeho 

ukončení  

 

Účel spracúvania osobných údajov č. 9: monitoring zamestnancov za účelom plnenia pracovných 

zmlúv, riadenie, plánovanie a organizácia práce, kontrola plnenia pracovných povinností 

zamestnancov, ochrana majetku zamestnávateľa  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 

zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) a spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje zamestnávateľ 

(článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR)  

Oprávnený záujem prevádzkovateľa: kontrola plnenia pracovných povinností zamestnancov 

vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov   

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania pracovného pomeru a nevyhnutný čas po jeho 

ukončení  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 10: pozitívna propagácia a dokumentačné a prezentačné 

aktivity prevádzkovateľa  

Právny základ spracúvania: spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1  



 

písm. c) GDPR) a v prípade použitia fotografie na propagačné účely na základe súhlasu dotknutých osôb 

(článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: údaje sa neposkytujú  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania propagačných, dokumentačných, prezentačných 

aktivít  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 11: vedenie účtovnej agendy a spracúvanie účtovných dokladov  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas 

dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, 

doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, orgány verejnej moci na výkon 

kontroly, Obchodný register, Obchodný vestník, Register účtovných závierok  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov:  10 rokov vyplýva zo zákona.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 12: identifikácia dotknutých osôb (obchodných partnerov) za 

účelom vedenia evidencie obchodných partnerov, resp. dodávateľov pre uzavieranie zmlúv  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas 

dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: obchodný register, daňový úrad, sociálna poisťovňa, 

zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov:  počas trvania zmluvného vzťahu a plynutia záručnej lehoty 



 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 13: spracúvanie údajov pre potreby vybavovania súdnych 

sporov a sťažností  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ nepotrebuje súhlas 

dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: orgány činné v trestnom konaní, príslušné súdy  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas trvania sporov  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

Účel spracúvania osobných údajov č. 14: prešetrenie podnetov dotknutých osôb, ktoré oznámili alebo 

sú prešetrované  

Právny základ spracúvania: pre účel spracúvania osobných údajov zamestnávateľ nepotrebuje súhlas 

zamestnanca, nakoľko spracúvanie sa uskutočňuje na základe osobitných zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR)  

Príjemcovia, ktorým sa poskytujú osobné údaje: Ministerstvo spravodlivosti SR, inšpektorát práce, 

prokurátor/príslušný súd, ktorý koná vo veci ochrany, orgán, ktorý je príslušný na konanie o správnom 

delikte  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: prenos do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa 

nerealizuje  

Doba uchovávania osobných údajov: počas riešenia, prešetrovania podnetov.  

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť 

relevantné osobné údaje. Možnými následkami neposkytnutia osobných údajov sú porušenie 

zákonných povinností zo strany prevádzkovateľa a s tým súvisiace možné následky pre práva dotknutej 

osoby podľa príslušných právnych predpisov.  

  

Dotknuté osoby pri spracúvaní ich osobných údajov majú v zmysle nariadenie Európskeho 

parlamentu a Rady č. 95/46/ES nasledovné práva voči prevádzkovateľovi:  

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby.  



 

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom, pričom 

prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak prevádzkovateľ spracúva v 

súvislosti s dotknutou osobou veľké množstvo informácií, môže požadovať, aby dotknutá osoba 

spresnila, ktorých informácií alebo spracovateľských činností sa žiadosť týka.  

V prípade neodôvodnenej alebo príliš častej žiadosti má prevádzkovateľ právo účtovať poplatok 

primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť, pričom musí vysvetliť dôvod odmietnutia a upozorniť 

dotknutú osobu na právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov 

SR).  

Právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ spracúva 

nesprávne osobné údaje.  

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj 

prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.  

Právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej 

osoby (tzv. právo na zabudnutie).  

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie 

osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať 

osobné údaje, ak je splnený najmä niektorý z nasledujúcich dôvodov:  

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,  

b. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 

spracúvanie (napr. pracovnoprávny vzťah),  

c. osobné údaje sa spracúvali nezákonne, t.j. v rozpore s GDPR,  

d. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo 

práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.  

K odmietnutiu vymazania môže dôjsť z nasledujúceho dôvodu:  

a. uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,  

b. splnenie zákonnej povinnosti, splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 

verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,  

c. verejný záujem v oblasti verejného zdravia,  

d. účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na 

štatistické účely,  

e. preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

Právo namietať spracúvanie osobných údajov.  

Právo namietať znamená, že pokiaľ dotknutá osoba nedostane možnosť uplatniť niektoré zo svojich 

práv, má právo namietať. Toto by malo viesť k obmedzeniu spracúvania tých dát, ktorých sa námietka 

týka. Právo namietať sa týka:  

a. spracúvania založenom na oprávnených dôvodoch alebo plnenia úloh vo verejnom záujme alebo 

výkone verejnej moci,  

b. údajov spracúvaných na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely.  



 

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené 

dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami alebo slobodami dotknutej osoby, 

alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  

Právo na prenosnosť osobných údajov.  

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje 

ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, 

bránil. Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Toto právo 

platí, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými 

prostriedkami.  

Právo na obmedzenie spracúvania.  

Pokiaľ je spracúvanie obmedzené má prevádzkovateľ právo osobné údaje len ukladať a nie ďalej 

spracúvať. Obmedzenie môže nastať v týchto prípadoch:  

a. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho 

prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,  

b. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a 

žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,  

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá 

osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,  

d. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu a prevádzkovateľ overuje, či dôvody na strane 

prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi na strane dotknutej osoby.  

Ak dotknutá osoba dala súhlas na spracovanie osobných údajov, tak právo svoj súhlas kedykoľvek 

odvolať.  

Právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania.  

   



 

 


