
ŽIADOSŤ O OPRAVU SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

podľa čl. 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (nariadenie GDPR)  v spojitosti s § 22 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Dotknutá osoba (*vyplňte prosím): 
 

Meno a Priezvisko, titul:  

Adresa trvalého 
bydliska: 

 

Dátum narodenia:  

Telef. kontakt:   e-mailový kontakt:  

 

Spoloční Prevádzkovatelia: 

Prevádzkovateľ 1/ Insia - S s.r.o., Sídlo: 1. mája 1723/5, Pezinok 902 01, IČO: 45 593 795, Zápis: Obchodný register 
OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 65552/B, Zastúpený: Daniel Strapák, konateľ spoločnosti 

Prevádzkovateľ 2/ Lucia Zvarová, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Jamnických 6241/61, IČO: 50388711, Zápis: 
Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-24725 

Prevádzkovateľ 3/ Ivana Pastorková, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Muškátova 2566/8, IČO: 47817127, Zápis: 
Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-23777 

Prevádzkovateľ 4/ Martin Šušol, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Komenského 1245/38, IČO: 40049906, Zápis: 
Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 107-15151 

Prevádzkovateľ 5/ Ing. Eva Lásková, Miesto podnikania: 90201 Pezinok, Ľudovíta Rajtera 5419/39, IČO: 47662239, 
Zápis: Okresný úrad Pezinok, Číslo živnostenského registra: 130-23586 

 
Spoločný kontakt: e-mail: insias@insia.com, tel.: +421 908 833 393, WEB: http://www.poisteniepezinok.sk/,  

 kontaktná adresa: Insia - S s.r.o., Sídlo: 1. mája 1723/5, Pezinok 902 01 
 

 
 

Ja, vyššie uvedený/á ako dotknutá osoba, žiadam Vás ako Prevádzkovateľov o opravu spracúvaných osobných údajov 
týkajúcich sa mojej osoby z dôvodu ich nesprávnosti resp. neaktuálnosti, a to v rozsahu: 

Pôvodné poskytnuté osobné údaje (nesprávne / 
neaktuálne osobné údaje) (*vyplňte prosím) : 

Správne a úplné / aktuálne osobné údaje (*vyplňte prosím): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa článku 12 ods. 3 nariadenia GDPR (*vyberte jednu 

z možností): 

 Elektronicky, na e-mailovú adresu :   ........................................................................... 

 Písomne, na adresu:    ........................................................................... 

 
V ....................................., dňa ............................................ 

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

 Povinná príloha: obojstranne prefotená kópia dokladu totožnosti (občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti 
z dôvodu preukázania Vašej totožnosti v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom 
poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
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