
ŽIADOSŤ O VÝMAZ OSOBNÝCH ÚDAJOV 

v  zmysle čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojitosti s § 23 zákona č. 18/2018 Z. z.  

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Meno, priezvisko a adresa žiadateľa:______________________________________________ 

Prevádzkovateľ: 

Obchodné meno: I.S.A. AUTO, s. r. o. 

ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ v zmysle vyššie uvedenej legislatívy   

Sídlo:   Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica  

IČO:   52 282 341 

Zapísaný:  v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R                           

Štatutárny orgán: Ing. Jana Stráňavová – konateľ 

   Ľubomír Stráňava - konateľ 

Tel.:/Mobil:  0911 118 567 

Email:   info@kempovo.sk 

Vec: Žiadosť o výmaz osobných údajov 

V súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov Vás týmto žiadam 

o vymazanie všetkých osobných údajov, ktoré o mne spracúvate z dôvodu:*1 

▪ som toho názoru, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak 

spracúvali; 

▪ som odvolal/odvolala súhlas so spracúvaním osobných údajov; 

▪ ako dotknutá osoba som využila právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

a táto moja žiadosť bola kladne vybavená; 

▪ som toho názoru, že moje osobné údaje sa spracúvajú nezákonne; 

▪ som toho názoru, že je Vašou právnou povinnosťou vymazať moje údaje z dôvodu: 

.................................................................................................................................................. 

▪ som toho názoru, že moje osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej 

spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (tento dôvod na výmaz je 

aplikovateľný len na deti do 16 rokov veku). 

Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach na základe mojej žiadosti *2 

v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: ............................................................................. 

poštou na adresu:....................................................................... 

iným spôsobom: ....................................................................... 

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

               (podpis dotknutej osoby - žiadateľa) 

 
*1 zakrúžkovať vhodnú/vhodné možnosti     *2 vyplniť vhodnú možnosť 

 


