
1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – DOTKNUTEJ OSOBE (vyplňte prosím paličkovým písmom, údaje * povinné údaje)

Pán    Pani 

Meno*    Priezvisko* 

Ulica, číslo*    

Mesto/Obec*    PSČ* 

Dátum narodenia*    Štát* 

Kontaktné telefónne číslo*    Email  

V prípade pochybností je ABH oprávnený dodatočne identifikovať Dotknutú osobu za účelom overenia jej totožnosti aj 
identifikačným kódom – heslom, ktoré bolo Dotknutej osobe pridelené pri vzniku zmluvného vzťahu medzi ABH a Dotknutou 
osobou ako klientom.

2. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI – DOTKNUTEJ OSOBE

 Existujúci klient  Bývalý klient

Druh identifikačného dokladu    Číslo dokladu 
(občiansky preukaz/pas)

3. ŽIADOSŤ

 Právo na prístup  Právo namietať voči spracovaniu údajov

 Právo na opravu  Právo na obmedzenie spracovania údajov

 Právo na vymazanie  Právo na prenosnosť údajov

Ďalšie podrobnosti potrebné k spracovaniu Vašej žiadosti zo strany ABH:

 

 

4. PODPIS

Arca Brokerage House o.c.p. a.s., BBC V. Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 5825 3553, fax.: +421 2 5825 3511, e-mail: info@arcabh.com
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ŽIADOSŤ O UPLATNENIE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Meno žiadateľa Podpis žiadateľa Dátum



Práva Dotknutej osoby sú zhrnuté nižšie:

Právo na prístup – Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti Dotknutej osoby vystaví ABH 
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ ABH tieto údaje spracúva, vystaví na 
základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov Dotknutej osoby.

Právo na opravu – Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej ABH eviduje nesprávne osobné údaje. 
Zároveň má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. ABH vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných 
údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho Dotknutá osoba požiada. Pre žiadosti o zmeny ako sú zmena adresy, zmena mena 
môžu existovať v ABH procesy, ktoré sú vhodnejšie ako uplatnenie práv Dotknutej osoby . Pri uplatnení tohoto práva uveďte 
podrobnosti o tom, aké osobné údaje chcete aktualizovať.

Právo na vymazanie – Právo na vymazanie umožňuje Dotknutej osobe požiadať ABH o vymazanie všetkých osobných údajov, 
ktoré sa jej týkajú. Právo na vymazanie uplatní ABH len vtedy, ak uvedené je v súlade s príslušnými právnymi predpismi. ABH 
toto právo nevykoná pre klienta, ktorý je v aktívnom vzťahu s ABH alebo pre klienta, ktorý udelil súhlas na spracovanie osobných 
údajov a tento súhlas neodvolal.

Právo namietať voči spracúvaniu údajov – Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich 
sa jej konkrétnej situácie.  Pri uplatnení tohto práva uveďte nižšie podrobnosti o tom, proti akým spracovateľským operáciám 
vznášate námietku.

Právo na obmedzenie spracovania údajov – Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov za určitých 
vopred definovaných okolností. Pri uplatnení tohto práva uveďte nižšie podrobnosti o tom, aké spracovateľské operácie chcete 
obmedziť a prečo.

Právo na prenosnosť údajov – Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré 
poskytla ABH, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom 
formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu Dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich 
spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
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