PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA GDPR

DOTKNUTÁ OSOBA MÁ PRÁVO NA NASLEDOVNÉ:
Prístup k osobným údajom (podľa čl.15 Nariadenia a §21 Zákona)
Dotknutá osoba má právo získať od Slovenskej leteckej agentúry (ďalej SLLA) potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak SLLA takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba
má právo získať prístup k týmto údajom a informácie o:
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Účele spracúvania osobných údajov,
Kategórii spracúvaných osobných údajov,
Identifikáciu príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii (ak je to
možné),
Dobe uchovávania osobných údajov (ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia),
Práve požadovať od SLLA opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných
údajov,
Práve podať v zmysle Nariadenia sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov SR alebo podať v zmysle Zákona návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov,
Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania (vrátane
informácií o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého
spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu),
O primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, v prípade ak sa osobné údaje prenášajú do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

SLLA poskytne dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za opakované
poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže SLLA účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne
používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.
Právo na opravu (podľa čl.16 Nariadenia a § 22 Zákona)
Dotknutá osoba má právo na to, aby SLLA bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje,
ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na
doplnenie neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie (právo na zabudnutie, podľa čl.17 Nariadenia a §23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to aby SLLA bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú, ak je naplnený niektorý z nasledovných dôvodov:
•
•
•

•
•
•

Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
Dotknutá osoba odvolá súhlas (viď nižšie), na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, ak
neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe
verejného záujmu alebo oprávneného záujmu (viď nižšie) a neprevažujú žiadne oprávnené
dôvody na spracúvanie,
Osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
Osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej
únie alebo práva SR,
Osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku
8 ods. 1 Nariadenia alebo § 15 ods.1 Zákona.

