Formulár žiadosti k uplatneniu práv dotknutej osoby

I. Informácie o žiadate¾ovi
Titul, meno a priezvisko:
E- mail:

Rod. èíslo:
Telefón:

Adresa (ulica,miesto)/PSÈ:

Dát. nar.:
/

II. Požadované informácie

Na základe tejto žiadosti žiadam o/podávam (zaškrtnite predmet žiadosti do rámèeka nižšie):
 odvolanie súhlasu s marketingovými službami
 odvolanie súhlasu so spracúvaní údajov o dynamickom biometrickom podpise
 informácie
 opravu osobných údajov
 námietku proti spracúvaniu osobných údajov
 prenos osobných údajov inému prevádzkovate¾ovi, dotknutej osobe/žiadate¾ovi
 vymazanie osobných údajov
 obmedzenie spracúvania osobných údajov
 prístup k osobným údajom, a to konkrétne o:
  potvrdenie, èi sú osobné údaje, ktoré sa ma týkajú, spracúvané
  poskytnutie osobných údajov spracúvaných o mojej osobe
  poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú
Doplnenie

III. Spôsob a pravidlá podania žiadosti

Vyplnený formulár spolu s prílohami nám môžete zaslať:
 Poštou na adresu:
UNIQA poisťovòa, a.s.
GDPR
P.O. BOX 232
Krasovského 15
850 00 Bratislava 5
Ak uplatòujete právo na prenosnosť údajov alebo žiadate o prístup k osobným údajom (kópiu osobných údajov)
musí byť podpis na žiadosti úradne osvedèený (notárom alebo na matrike obecného/mestského úradu). To neplatí,
ak túto žiadosť podávate osobne na obchodnom zastúpení UNIQA alebo u obchodného zástupcu UNIQA. Ak
si uplatòujete právo na opravu nesprávnych osobných údajov, prílohou žiadosti musí byť aj obojstranná kópia
dokladu totožnosti.

 E-mailom podpísaným zaruèeným elektronickým podpisom (pod¾a § 40 ods. 4 zákona è. 40/1964 Zb. Obèiansky
zákonník v platnom znení) na e-mailovú adresu: osobneudaje@uniqa.sk.
Ak bude formulár doruèovaný elektronicky, je potrebné ho zaslať ako podpísanú naskenovanú prílohu

 Podať osobne na ktoromko¾vek obchodnom zastúpení UNIQA alebo u ktoréhoko¾vek obchodného zástupcu
UNIQA.

IV. Spôsob vybavenia žiadosti

Odpoveï na žiadosť požadujem zaslať:

 poštou na adresu trvalého pobytu uvedenú v záhlaví tejto žiadosti
 e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto žiadosti
Odpoveï na žiadosť na prenosnosť údajov alebo na žiadosť o prístup k osobným údajom (kópiu osobných údajov)
spolu s prílohou nosièa, kde budú osobné údaje uložené, si prajem:

 prevziať osobne na centrále spoloènosti UNIQA poisťovòa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava 5
 zaslať doporuèene do vlastných rúk poštou na adresu trvalého pobytu uvedenú v záhlaví tejto žiadosti.
V. Informácie k podanej žiadosti

Pod¾a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o vo¾nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona èíslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov máte ako dotknutá osoba práva, ktoré sú uvedené v príslušnom oznámení
o spracúvaní osobných údajov dostupnom na našom webovom sídle https://www.uniqa.sk/osobneudaje/.
Aby sme mohli Vašu žiadosť vybaviť a z dôvodu jednoznaènej identifikácie žiadate¾a ako dotknutej osoby, sme
oprávnení požadovať ïalšie dodatoèné informácie.
V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti Vám odpovieme najneskôr do tridsiatich dní
od doruèenia Vašej žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predåžiť o ïalšie dva mesiace, prièom
sa zoh¾adní komplexnosť žiadosti a poèet žiadostí.
Odpoveï na túto žiadosť je bezplatná, avšak v prípade opätovnej žiadosti rovnakého charakteru alebo zjavne
neopodstatnených alebo neprimeraných požiadaviek, môže UNIQA poisťovòa, a.s. žiadate¾ovi úètovať primeraný poplatok za spracovanie žiadosti.

VI. Vyhlásenie

Potvrdzujem, že informácie uvedené v tomto formulári sú správne a pravdivé. Beriem na vedomie, že:

 UNIQA musí mať preukázanú moju totožnosť a za týmto úèelom ma môže opätovne kontaktovať;
 UNIQA zaène vybavovať žiadosť, až keï dostane všetky požadované informácie;
 ak budem opätovne požadovať rovnaké informácie alebo budem mať zjavne neopodstatnené alebo neprimerané požiadavky UNIQA môže odmietnuť konať na základe tejto žiadosti.

V…………………………………………… Dòa ....................................

……………………………………………………………
Podpis žiadate¾a

Nižšie uvedené údaje vypisuje pracovník alebo finanèný agent UNIQA pri podaní žiadosti osobne:
……………………………………………………………
Druh dokladu totožnosti

……………………………………………………………
Totožnosť overil (meno a podpis)

……………………………………………………………
Èíslo dokladu

……………………………………………………………
Získate¾ské èíslo

