
 

ŽIADOSŤ O OBMEDZENIE  
SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

podľa čl. 18 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 § 24 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:  

 

 
Prevádzkovateľ: Lemons Group s. r. o. 
Sídlo:  Dedinská 24, Žilina 010 01 
IČO:   52 441 598 
Zápis:  Obch. register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č.: 72501/L 
Zastúpená: Ing. Stanislava Jaššová, konateľ spoločnosti 
Kontakt:  e-mail: info@lemonky.sk, tel.: +421 911 153 811 
 

 

Ja vyššie uvedený/á ako dotknutá osoba, týmto žiadam Vás ako Prevádzkovateľa mojich osobných údajov o obmedzenie 
spracúvania všetkých osobných údajov týkajúcich sa mojej osoby, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, a to z nasledujúcich dôvodov 
(*vyberte jednu z možností): 

osobné údaje, ktoré prevádzkovatelia spracúvajú, sú nesprávne a preto žiadam obmedzenie ich spracúvania počas 
obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť mojich osobných údajov, pričom beriem na vedomie, že som 
povinný/á poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť na ich opravu neodkladne, 

spracúvanie je nezákonné, namietam vymazanie týchto údajov a žiadam namiesto toho obmedzenie ich použitia, 

prevádzkovateľ už nepotrebuje moje osobné údaje na účely ich spracúvania, ale ja ich potrebujem na preukázanie, 
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 

vzniesol/a som námietku voči spracúvaniu mojich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 3 nariadenia GDPR a žiadam 
o obmedzenie ich spracúvania až do momentu overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 
oprávnenými dôvodmi mojej osoby. 

 

Súčinnosť k overeniu správnosti mojich osobných údajov a/alebo k overeniu oprávnenosti dôvodov prevádzkovateľa na spracúvanie 
mojich osobných údajov Vám poskytnem formou (*vyberte jednu z možností): 

 Telefonicky, moje tel. číslo:  ................................................................................................... 

 Elektronicky, môj e-mail:  ................................................................................................... 

 Písomne, moja adresa:  ................................................................................................... 

 
pričom touto formou zároveň žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa článku 12 ods. 3 Nariadenia GDPR. 
 
 
V ..................................... dňa .........................          

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

Poučenie: 
Ak prevádzkovateľ spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby obmedzí, naďalej je oprávnený spracúvať osobné údaje len so 

súhlasom dotknutej osoby ALEBO na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Ja%9A%9Aov%E1&MENO=Stanislava&SID=0&T=f0&R=0
mailto:info@lemonky.sk

