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PRÁVA JEDNOTLIVCA 

Jednotlivec môže od prevádzkovateľa FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, 
fibran@fibran.si, kedykoľvek vyžadovať: 

- Potvrdenie, že sa v súvislosti s ním spracúvajú osobné údaje; 
- Prístup k osobným údajom a nasledujúce údaje: účel spracovania, kategória osobných údajov; 

používatelia alebo kategórie používateľov, ktorým poskytne osobné údaje, hlavne 
používateľov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciach; doba uchovávania 
osobných údajov, alebo, ak je to možne, kriteriá, ktoré sa používajú na jej určenie, spolu z 
vytváraním profilov a dôvod na to, a tiež účel a možné dôsledky takého spracovania pre 
jednotlivca; 

- Jednu (bezplatnú) kópiu osobných údajov vo forme, ktorú určí jednotlivec (ak je vyžiadanie 
podané elektronickým spôsobom komunikácie a jednotlivec si to nežiada iným spôsobom, 
kópia se poskytne v elektronickom tvare); za opakované kópie, ktoré si vyžiada jednotlivec, 
môže prevádzkovateľ účtovat primeraný poplatok; 

- Oprava nepresných osobných udajov; 
- Obmedzenie spracovávania, v prípade, ked: 
-  jednotlivec tvrdí, že su údaje nepresné, a síce po dobu, ktorá umožňuje jednotlivcovi  overiť si 

presnosť osobných údajov; 
-  je spracovanie nezákonné a jednotlivec je proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho 

vyžaduje obmedzenie používania osobných údajov; 
-  ich prevádzkovateľ nepotrebuje za účelom spracovania, ale potrebuje ich jednotlivec, na 

uplatňovanie, vykonávanie alebo ochranu právnych požiadaviek; 
-  výmaz všetkych osobných údajov (právo na výmaz), ak su splnené predpoklady 17. čl.  Zákona 

o ochrane osobných údajov; 
-  príjem osobných údajov v štrukturovanej, všeobecne používanej a strojovo čitlivej forme, s 

právom, že sa môžu osobné údaje sprostredkovať inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby mu 
v tom bránil pôvodný prevádzkovateľ; 

-  skončením používania osobných údajov za účelom bezprosredného marketingu, vrátane 
vytvárania profilov; 

-  že sa na neho nevzťahuje rozhodnutie, ktorého základom je avtomatizované spracovanie, 
vrátane z vytváraním profilov, ktorý má právny účinok v súvislosti s ním, alebo na neho značne 
vplýva, ak su splnené všetky predpoklady 22. čl. Zákona o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ musí na základe žiadosti jednotlivca odpovedať brez zbytočneho odkladu  a najneskôr 
v lehote do jedného mesiaca od podania žiadosti. 

Všetky hore uvedené požiadavky môžu jednotlivci adresovať na prevádzkovateľa, a síce poštou na 
adresu FIBRAN d.o.o., Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto, Slovinsko, alebo emailom na adresu 
fibran@fibran.si. 

  


