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ŽIADOSŤ O PRENOS 
osobných údajov 

Prevádzkovateľ: CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava  
IČO: 31377971, zap. OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č.: 7477/B 
tel.: +421 2 455 276 61, fax: +421 2 455 264 06, e-mail: corner@corner.sk 

a dotknutá osoba, pán(i): 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................................................................................................

Adresa:  ..................................................................................................................................................................................................

Telefón / e-mail: ............................................................................................... / .............................................................................................. 

Žiadam prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, ktoré boli mnou prevádzko-
vateľovi poskytnuté na základe súhlasu alebo zmluvy a prevádzkovateľ ich o mne spracúva automa-
tizovane, a to menovite o prenos nasledujúcich osobných údajov*: 

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

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

Osobné údaje požadujem preniesť†: 

mne osobne; 

priamo inému prevádzkovateľovi: ............................................................................................................................................................. 

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

Spôsob poskytnutia odpovede na žiadosť o prenos osobných údajov: 

Zaslaním poštou na vyššie uvedenú adresu.    Zaslaním elektronicky na vyššie uvedený e-mail. 

Dátum: ............................................ 
......................................................................................

Podpis dotknutej osoby 

Dôležité informácie k žiadosti: 
1. Žiadosť o prenos spracúvaných osobných údajov je upravená v čl. 20 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľ-
nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ ES 
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „nariadenie“). 

2. Právo žiadať o prenosnosť osobných údajov má dotknutá osoba za pred-
pokladu, že spracúvanie osobných údajov sa u prevádzkovateľa vyko-
náva automatizovanými prostriedkami a na niektorom z týchto dvoch 
uvedených právnych základoch: 
a) na základe súhlasu alebo [čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 9 ods. 2 písm. a) 

nariadenia]; 
b) na základe zmluvného vzťahu [čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia]. 
Právo na prenosnosť osobných údajov nemožno uplatniť, ak je spracú-
vanie založené na inom právnom základe, než je súhlas alebo spracú-
vanie na účely zmluvy. 

3. Žiadosti na prenos osobných údajov nebude vyhovené, ak doba uchová-
vania osobných údajov už uplynula a prevádzkovateľ už osobné údaje 
nemá k dispozícii. Ak by realizácia žiadosti o prenos osobných údajov 
dotknutej osoby mohla neprimerane zasiahnuť do práv iných osôb, 
prevádzkovateľ tieto údaje nemôže poskytnúť. 

4. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden mesiac a prevádzkovateľ môže 

v odôvodnených prípadoch, s ohľadom na komplexnosť a počet žia-
dostí predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Pre-
vádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dot-
knutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dô-
vodmi predĺženia lehoty. 

5. Ak dotknutá osoba podala žiadosť v elektronickej podobe, prevádzko-
vateľ poskytne odpoveď v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba 
nepožiadala o odpoveď iným spôsobom. 

6. Na vybavenie žiadosti je nevyhnutná dostatočná identifikácia dotknu-
tej osoby. Ak dotknutá osoba – žiadateľ neposkytne prevádzkovateľovi 
dostatočné informácie na vybavenie žiadosti alebo žiadosť nie je zro-
zumiteľná, vyzve prevádzkovateľ žiadateľa, aby doplnil údaje potrebné 
pre vybavenie žiadosti. Až po doplnení údajov potrebných na vybave-
nie žiadosti začína plynúť lehota na vybavenie žiadosti. 

7. Ak právo na prenos osobných údajov dotknutej osoby uplatňuje na zá-
klade plnej moci splnomocnená osoba, vyžaduje sa predloženie origi-
nálu plnej moci s úradne overeným podpisom splnomocniteľa. 

8. Dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje má právo na podanie ná-
vrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR, 
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

9. Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@corner.sk, 
+421 (0) 917 124 540, +421 (0) 911 058 865, +421 (0) 917 191 912.

* Uvedú sa, aké osobné údaje majú byť prenesené v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. 

†  Vyberie sa jeden zo spôsobov. V prípade prenosu inému prevádzkovateľovi sa musí uviesť jeho identifikačné údaje a kontaktný e-mail.  
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