
ŽIADOSŤ O VYLÚČENIE Z AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO 

ROZHODOVANIA 

podľa čl. 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a voľnom pohybe takýchto údajov (nariadenie GDPR)  v spojitosti s § 28 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Dotknutá osoba (*vyplňte prosím): 
 

Meno a Priezvisko, titul:  

Adresa trvalého bydliska:  

Dátum narodenia:  

 

 

Prevádzkovateľ: MZ TRADING s.r.o. 

Sídlo: Družstevná 851, Nižná 027 43 
 IČO: 46 277 757 
Zápis: Obchodný register OS Žilina, Odd.: Sro, Vložka č. 55096/L 

Zastúpený: Marek Lemon, konateľ 

kontakt: e-mail: autokomplet@orava.sk, tel.: +421 903 438 786 

WEB: https://www.auto-prevodovky.sk/, https://www.auto-motory.sk/, https://nahradne-autodiely.eu/,  
https://www.turboduchadla.sk/, https://www.repaszotrvacnika.sk/, https://www.pouzitediely.sk/ 

 

Ja vyššie uvedený/á ako dotknutá osoba, týmto žiadam Vás ako Prevádzkovateľa mojich osobných údajov, aby sa na mňa ďalej                       

nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré sa ma týka                         

alebo ma podobne významne ovplyvňuje.  

FORMA odoslania: 

Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa článku 12 ods. 3 Nariadenia GDPR (*vyberte jednu z možností): 

Elektronicky, na e-mail: ................................................................................................... 

Písomne, na adresu: ................................................................................................... 

 

 

 

V ..................................... dňa .........................   

 ....................................................... 
Podpis dotknutej osoby 

 

  

POUČENIE: 

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní                   

osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené                   

sa však neuplatňuje, ak je rozhodnutie:  

● nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom, 

● vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú                 

zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo 

● založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 
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