ŽIADOSŤ O PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle čl. 20 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (nariadenie GDPR) v spojitosti s § 26 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon OOU)
Dotknutá osoba (*vyplňte prosím):
Meno a Priezvisko, titul:
Adresa trvalého bydliska:
Dátum narodenia:
Telef. kontakt:

Prevádzkovateľ:
Sídlo:
IČO:
Zápis:
Zastúpený:
kontakt:
WEB:

e-mailový kontakt:

MINIFIN s. r. o.
Zásihlie 627, Rovinka 900 41
46 406 492
Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 76738/B
Ing. Katarína Hanová, konateľ spoločnosti
e-mail: hanova.katarina@insia.com, tel.: +421 948 774 401
https://minifinpoistenie.sk/

Ja vyššie uvedený/á ako dotknutá osoba, týmto žiadam Vás ako Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov týkajúcich sa
mojej osoby, ktoré som Vám poskytol
v rozsahu (*vyplňte prosím):

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inému Prevádzkovateľovi:
Názov spoločnosti
Meno a Priezvisko:
Sídlo / adresa:

/

IČO / Dátum narodenia:
Zápis:
Týmto udeľujem svoj súhlas s poskytnutím všetkých uvedených osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby, ktoré som
poskytol/la prevádzkovateľovi vyššie uvedenému druhému prevádzkovateľovi.
Žiadam, aby vyššie špecifikované osobné údaje boli prenesené: (*vyberte jednu z možností):
Elektronicky, na e-mailovú adresu :

...........................................................................

Písomne, na adresu:

...........................................................................

V ..................................... dňa .........................

.......................................................
Podpis dotknutej osoby

POUČENIE:
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 osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky
možné a ak sa osobné údaje spracúvajú na základe jej udeleného súhlasu alebo na ak je spracúvanie jej osobných údajov
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami.
Uplatnenie práva na prenos osobných údajov dotknutej osoby nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.
Z uvedeného dôvodu sme ako prevádzkovateľ oprávnený vyžadovať od dotknutej osoby overenie jej identifikácie.

