Žiadosť o uplatnenie práva v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov

Meno, Priezvisko, Titul
Rodné číslo
Číslo zmluvy
Trvalá adresa
Korešpondenčná adresa
Telefonický kontakt
E-mailová adresa

Osobné údaje uvedené vo Vašej žiadosti spracúvame za účelom overenia Vašej totožnosti (čl. 12 GDPR) pre
splnenie povinnosti podľa čl. 15 až 23 GDPR, a to len počas obdobia plnenia týchto povinností.
Svoje právo uplatňujem ako

Klient
Kandidát / Bývalý zamestnanec / Zamestnanec
Obchodný partner
Tretia osoba

Uplatňujem právo / popis: ...................................................................................................................................
*Vypíšte právo, ktoré uplatňujete

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

Dátum: .............................. Miesto: .......................................

Podpis: ........................................................

ESSOX FINANCE, s.r.o.
Karadžičova 16 | 821 08 Bratislava | Zákaznícka linka: +421 249 229 650 | www.essoxfin.sk
Spoločnosť zapísaná v OR OS BA I, oddiel Sro, vložka č.: 27968/B

IČO:35 846 968
DIČ: 2020216594
IČ DPH: SK2020216594

Možnosti uplatnenia práv
Právo na informácie
Na stránkach www.essoxfin.sk v záložke osobné údaje je uverejnené Informačné memorandum, kde sú
detailné informácie tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, aký je právny základ pre spracúvanie,
aké kategórie osobných údajov spracúvame, príjemcovia / sprostredkovatelia osobných údajov, zdroje
informácií, povaha automatizovaného rozhodovania a profilovania, doba spracúvania. Tento dokument Vám
poskytne odpoveď na niektoré Vaše otázky ešte predtým, ako pristúpite k uplatneniu svojich práv. Po uplatnení
práva Vám budú zaslané informácie, ktoré sú dostupné na stránkach www.essoxfin.sk formou informačného
memoranda.
Právo na prístup k osobným údajom
Po uplatnení práva Vám bude zaslaná informácia či a aké údaje sú o Vás spracúvané.
Právo na opravu
Ak zistíte, že o Vás spracúvame nepresné alebo neúplné údaje, opravíme alebo doplníme ich. Za účelom
opravy / zmeny osobných údajov prosím kontaktujte náš zákaznícky servis, telefónne číslo: +421 2 49 229
650, e-mail: zakaznik@essoxfin.sk (pre zmenu mena, priezviska, bydliska, prípadne zmenu rodného čísla
vyžadujeme kópiu občianskeho preukazu).
Právo na vymazanie (zabudnutie)
Po uplatnení práva môžete očakávať, že ak sú splnené právne podmienky pre výmaz Vašich osobných údajov,
osobné údaje budú vymazané. Súčasne Vás informujeme, že proces vymazania údajov prebieha automaticky,
a to na základe ukončenia legitímnosti držania Vašich osobných údajov na základe jednotlivých zákonných
titulov.
Právo na obmedzenie spracúvania
Po uplatnení práva napr. obmedzíme spracúvanie na obdobie potrebné na overenie presnosti Vašich
osobných údajov alebo na obdobie overovania, či naše oprávnené dôvody spracúvania Vašich osobných
údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
Právo na prenosnosť osobných údajov
Po uplatnení práva dostanete v zabezpečenej podobe automatizovane spracúvané osobné údaje
v elektronickej podobe v strojovo čitateľnom formáte.
Právo namietať
V prípade námietky proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, bude spracúvanie
Vašich osobných údajov na tieto účely ukončené.
Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania
Po uplatnení práva Vám bude zabezpečené napadnúť automatizované rozhodnutie s ktorým nesúhlasíte,
právo vyjadriť svoj názor a právo na preskúmanie automatického rozhodnutia ľudským zásahom.
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