
Uplatňujte svoje práva podľa GDPR 
 
Nariadenie GDPR upravuje nasledovné práva fyzických osôb (dotknutých osôb): 
 
1) Právo na prístup k osobným údajom 
 

Všetky dotknuté osoby majú právo byť informované o tom, či niektorý z ich osobných 
údajov spracúva spoločnosť Ravago, a ak je to tak, majú právo na prístup k týmto 
údajom a majú im byť poskytnuté konkrétne informácie o spracúvaní ich osobných 
údajov. Uvedené je známe ako právo na prístup k osobným údajom. 

 
  Ak spoločnosť Ravago spracúva vaše osobné údaje a chcete mať prístup k týmto 

osobným údajom, alebo si želáte, aby vám boli poskytované konkrétne 
informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, podajte, prosím, formálnu 
písomnú žiadosť vyplnením a vytlačením pripojeného kontaktného formulára 
a pošlite aj fotokópiu vášho dokladu totožnosti alebo cestovného pasu (za 
účelom overenia platnosti vašej žiadosti).1 

 
2) Právo na opravu alebo vymazanie 
 

Všetky dotknuté osoby majú právo na opravu alebo vymazanie svojich osobných 
údajov. Uvedené je známe ako právo na opravu alebo vymazanie. 

 

  Ak spoločnosť Ravago spracúva vaše osobné údaje a vy chcete, aby spoločnosť 
Ravago opravila alebo skompletizovala nepresné alebo neúplné osobné údaje, 
podajte, prosím, formálnu písomnú žiadosť vyplnením a vytlačením pripojeného 
kontaktného formulára a pošlite aj fotokópiu vášho dokladu totožnosti alebo 
cestovného pasu (za účelom overenia platnosti vašej žiadosti).2 

 
3) Právo namietať 
 

Všetky dotknuté osoby majú právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov. 
V dôsledku podanej námietky spoločnosť Ravago nebude ďalej spracúvať osobné 
údaje, pokiaľ nenastane niektorá z nasledovných situácií: 
i. spoločnosť Ravago preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, 

ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo 
ii. spracúvanie osobných údajov je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo 

obhajovanie právnych nárokov. 
 

  Ak chcete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov spoločnosťou 
Ravago, podajte, prosím, formálnu písomnú žiadosť vyplnením a vytlačením 
pripojeného kontaktného formulára a pošlite aj fotokópiu vášho dokladu 
totožnosti alebo cestovného pasu (za účelom overenia platnosti vašej žiadosti).3 

 
4) Právo na prenosnosť údajov 
 

Všetky dotknuté osoby majú právo získať svoje osobné údaje a majú právo, aby boli 
tieto údaje prenášané ďalšiemu prevádzkovateľovi. Uvedené je známe ako právo na 
prenosnosť údajov. Toto právo platí iba v nasledovných prípadoch a nevzťahuje sa na 
tlačené dokumenty: 

 
1 Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť Ravago po overení platnosti vašej žiadosti zničí poskytnutý doklad totožnosti. 
2 Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť Ravago po overení platnosti vašej žiadosti zničí poskytnutý doklad totožnosti. 
3 Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť Ravago po overení platnosti vašej žiadosti zničí poskytnutý doklad totožnosti. 

 



 
i. spracúvanie podlieha zmluve, alebo sa zakladá na súhlase dotknutej osoby a  
ii. spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 
  Ak spoločnosť Ravago spracúva vaše osobné údaje a vy požadujete, aby  vaše 

osobné údaje preniesla inému prevádzkovateľovi, podajte, prosím, formálnu 
písomnú žiadosť vyplnením a vytlačením pripojeného kontaktného formulára a 
pošlite aj fotokópiu vášho dokladu totožnosti alebo cestovného pasu (za účelom 
overenia platnosti vašej žiadosti).4 

 
Všetky vyššie uvedené žiadosti by mali byť podané písomne prostredníctvom pripojeného 
kontaktného formulára a poslané právnemu oddeleniu spoločnosti Ravago na nasledovnú 
adresu: 

 
Ravago Building Solutions Slovakia s.r.o. 
Janoškova 10, 831 03  Bratislava 
tel:+421 2 44459073-5 

 

 
4 Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť Ravago po overení platnosti vašej žiadosti zničí poskytnutý doklad totožnosti. 

tel:+421%202%2044459073-5


Kontaktný formulár – uplatnite svoje práva podľa GDPR 
 
 
Meno: 
 
 
 
E-mailová adresa: 
 
 
 
Vzťah so spoločnosťou Ravago  
 

☐ bývalý zamestnanec, 

☐ dodávateľ,  

☐ zákazník,  

☐ iné: 

 
 
 
  
Právo, ktoré si chcete uplatniť  
 

☐ právo na prístup,  

☐ právo na opravu alebo vymazanie,  

☐ právo namietať proti spracúvaniu, 

☐ právo na prenosnosť údajov. 

 
 
 
Dátum: 
 
  
 
Miesto: 
 
  
 
Podpis: 
 
 
 
 
  
Prosíme vás o vyplnenie tohto formulára a jeho zaslanie poštou právnemu oddeleniu spoločnosti 
Ravago spolu s fotokópiou vášho dokladu totožnosti alebo cestovného pasu na nasledovnú adresu:  
 
Ravago Building Solutions Slovakia s.r.o. 
Janoškova 10, 831 03  Bratislava 
tel:+421 2 44459073-5 

tel:+421%202%2044459073-5

