
Formulár prvotnej žiadosti 

Úvod 

Vyplňte tento formulár, ak si prajete uplatniť svoje práva na základe Všeobecného nariadenia o 
ochrane osobných údajov („GDPR“).   

Ak tento formulár vypĺňate v mene inej osoby, vyplňte všetky časti tohto formulára.  Ak tento formulár 
vypĺňate, aby ste získali informácie o vlastných osobných údajoch, vyplňte len časti 1 a 3. 

Časť 1 – vypĺňajú všetci 

1 Uveďte údaje o svojej osobe: 

Meno  

Adresa  

 

 

Telefón  (cez deň) 

Telefón  (večer) 

E-mailová 
adresa  

Vek (ak ste 
mladší ako 18 
rokov)  

2 [Všetci okrem súčasných zamestnancov] Priložte doklad svojej totožnosti.  Ak vás nebudeme 
môcť identifikovať, možno nebudeme schopní na vašu žiadosť reagovať: 

● [u existujúcich zákazníkov a dodávateľov alebo osôb, s ktorými máme priebežný 
zmluvný vzťah] Číslo vášho účtu zákazníka alebo dodávateľa [alebo iný identifikačný 
prvok] 

● [všetci ostatní] Kópia nedávneho vyúčtovania energií s vaším menom a adresou, 
spoločne s kópiou občianskeho preukazu alebo vodičského preukazu alebo pasu 
s vaším menom a aktuálnym podpisom. Ak je to len jednoduchá požiadavka týkajúca 
sa údajov použitých na účasť v spotrebiteľskej alebo inej propagačnej súťaži, uveďte 
iba podrobnosti súvisiace s touto súťažou. 

3 Opíšte váš vzťah k spoločnosti, napríklad zamestnanec alebo zákazník, a uveďte, či ide o 
vzťah v minulosti alebo v súčasnosti): 

…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………. 

4 Ktoré právo na základe nariadenia GDPR si prajete uplatniť v súvislosti so svojimi osobnými 
údajmi? Príklad: chcete vidieť podrobnosti o svojom účte: 

…………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………. 

5 Ak si prajete získať informácie, ktoré o vás vedieme, uveďte čo najpodrobnejšie odpovede na 
nasledujúce otázky, aby sme mohli vyhľadať informácie, ktorých sa vaša žiadosť týka.  
Upozorňujeme, že čím rozsiahlejšie vyhľadávanie bude, tým dlhšie nám bude trvať informácie 
poskytnúť: 

(a) Domnievate sa, že sú informácie v ručne vedených súboroch? 

(b) Ak áno, odpovedzte na nasledujúce otázky: 

● Kto podľa vás spisy má? 

● Od/do akého dátumu by sme mali hľadať? 



(c) Domnievate sa, že informácie sú vedené vo forme e-mailov alebo inom počítačovom 
formáte? 

(d) Ak áno, uveďte nasledujúce informácie: 

● Mená autorov a príjemcov správ. 

● Predmet e-mailov. 

● Dáta/rozsah dát, keď podľa vás boli e-maily odoslané. 

● Či sa domnievate, že e-maily sú uchovávané ako aktívne údaje alebo vo 
forme archívu alebo zálohy. 

● Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžu pomôcť pri hľadaní údajov. 

6 Uveďte čo najviac informácií v súvislosti s dôvodmi, kvôli ktorým chcete uplatniť svoje 
právo/základ, na ktorom žiadosť podávate. 

7 Ak je to váš prípad, uveďte podrobnosti súvisiace s akýmikoľvek chybami v údajoch, ktoré o 
vás vedieme, alebo informácie, ktoré už nie sú aktuálne. 

8 Ak je to váš prípad, uveďte nižšie podrobnosti o organizácii, ktorej chcete preniesť svoje 
osobné údaje. 

Spoločnosť  

Adresa  

 

 

Telefón   

E-mailová adresa  

 

Časť 2 – vyplnia iba osoby, ktoré žiadosť podávajú v mene inej osoby 

1 Uveďte podrobnosti o osobe, v mene ktorej žiadosť podávate: 

Meno  

Adresa  

 

 

Telefón  (cez deň) 

Telefón  (večer) 

E-mailová 
adresa  

Vek (ak ste 
mladší ako 18 
rokov)  

2 Vysvetlite svoj vzťah k vyššie uvedenej osobe (napr. rodič, právny zástupca): 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

3 Priložte dôkaz o oprávnení konať v mene vyššie uvedenej osoby. 

Časť 3 – vypĺňajú všetci 

Skontrolujte, či ste k tomuto formuláru priložili nasledujúce doklady: 

● Doklad totožnosti (ak je požadovaný). 

● Dôkaz nároku konať v mene inej osoby (ak je požadovaný). 



Vyššie uvedené doklady zašlite príjemcovi: 

Email:  personaldataprotection@eu.asahibeer.com alebo: 

Korešpondenčná adresa:  Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.     
    právne oddelenie 

Pivovarská 9,  
082 21 Veľký Šariš 

Ak sa po obdržaní požadovaných údajov budete domnievať, že sme na vašu žiadosť nereagovali 
adekvátne, musíte ihneď informovať personaldataprotection@eu.asahibeer.com a uviesť svoje 
dôvody.  My informácie preveríme a budeme vás informovať o opatreniach, ktoré sme vykonali 
v reakcii na vašu žiadosť, prípadne o dôvodoch, prečo sme žiadne ďalšie kroky nevykonali, a 
odovzdáme vám informácie, ak si budete priať podať žalobu alebo sa domáhať nápravy súdne. 

Osobná záruka žiadateľa:  

Podpisom tohto formulára potvrdzujem, že vyššie mnou uvedené informácie sú pravdivé a presné. 
Som si vedomý toho, že nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, najmä napr. predstieranie falošnej 
totožnosti alebo výkon mojich práv s cieľom poškodiť či inak ublížiť vašej spoločnosti či inej tretej 
osobe môže byť kvalifikované ako porušenie práva alebo priestupok či dokonca trestný čin 
postihované podľa príslušného právneho poriadku a môže mať za následok vznik mojej 
zodpovednosti za škody či ujmy. 

 

 

Podpis ………………………………………………… 

Dátum ………………………………………………… 
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