
Formulár žiadosti  
o obmedzenie spracúvania 
osobných údajov
Tento formulár je určený fyzickým osobám, ktoré chcú obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov spoločnosťou 
UPC Brodband Slovakia, s.r.o. Nižšie požadované informácie pomôžu spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o.:  

a) potvrdiť Vašu totožnosť, a  
b) nájsť všetky Vaše osobné údaje, ktorých spracúvanie chcete obmedziť.
Prosím, vyplňte VŠETKY časti tohoto formulára označené písmenom (A, B, C, D), časti označené číslom (1, 2) vyplňuje 
pracovník UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Používajte tlačené písmo a čierny atrament.   

Záverečná časť tohoto dokumentu (Časť D) Vám poskytuje kontrolný zoznam, ktorý Vám pomôže uistiť sa,  
že ste vyplnili všetky informácie, ktoré potrebujeme, aby sme mohli reagovať na Vašu požiadavku. 
Časť D taktiež označuje miesto, kam je potrebné vyplnený formulár odoslať/priniesť.

Časť 1 – Prijatie žiadosti  

Žiadosť bola spoločnosťou UPC Broadband Slovakia, s.r.o. doručená dňa 

Meno a priezvisko pracovníka UPC Broadband Slovakia, s.r.o. potvrdzujúceho prijatie                                        

Podpis     

Žiadosť je vedená pod č.k.                                   

Časť 2 – Overenie totožnosti 

          Žiadateľov podpis na žiadosti je úradne overený

           Žiadateľ predložil doklady preukazujúce jeho totožnosť priamo pracovníkovi UPC Broadband Slovakia, s.r.o., 
v zákazníckom stredisku     

Totožnosť žiadateľa bola overená:

na základe dokladu                                        

dňa                                        

Meno a priezvisko pracovníka UPC Broadband Slovakia, s.r.o. vykonávajúceho overenie                                        

Podpis                                        

(Vyplňte iba v prípade, že podpis žiadateľa nie je úradne overený)

VYPLNÍ PRACOVNÍK UPC

VYPLNÍ PRACOVNÍK UPC
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Časť A – Informácie o Vás
Uveďte, prosím, nasledujúce podrobnosti o sebe:

Meno                                  

Priezvisko                                  

Dátum narodenia                                  

Ulica                                  

Mesto                                  

Okres / kraj                                  

Zem                                  

PSČ                                  

Telefónne číslo                                  

E-mailová adresa                                   

Pokiaľ ste boli známy spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o. pod iným menom a / alebo adresou (domáca alebo 
firemná) v priebehu období, za ktoré žiadate údaje, uveďte prosím podrobnosti nižšie:

Iné meno / adresa (1):

Meno

                                  

Priezvisko    

                              

Ulica  

                                

Mesto  

                                

Okres / kraj 

                                 

Zem        

                          

PSČ          

                        

Telefónne číslo 

                                 

E-mailová adresa 
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Iné meno / adresa (2):

Meno

                                  

Priezvisko    

                              

Ulica  

                                

Mesto  

                                

Okres / kraj 

                                 

Zem        

                          

PSČ          

                        

Telefónne číslo  

                                 

E-mailová adresa                                              

Vaše postavenie k UPC je nasledujúce:                                  

          zákazník                                  

          zamestnanec                                  

          dodávateľ                                  

iné: 



Časť B – Osobné údaje, spracúvanie ktorých žiadate obmedziť

Popíšte, prosím, osobné údaje, ktorých spracúvanie žiadate obmedziť a samotné spracúvanie (operáciu alebo súbor 
operácií), ktoré žiadate obmedziť a ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť spoločnosti UPC Broadband Slovakia, s.r.o. 
vyhľadať dané osobné údaje a identifikovať spracúvanie, o obmedzenie ktorého žiadate. Napríklad: 

     •  špecifické dokumenty a / alebo osobné údaje a popis ich spracovania, ktoré žiadate obmedziť, a  
     •   potenciálne umiestnenie osobných údajov; podrobnosti o jednotlivcoch v spoločnosti UPC Broadband Slovakia, 

s.r.o., ktorí spracovávajú dané osobné údaje atď.  
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Časť C – Prehlásenie (musí byť podpísané žiadateľom) 

Informácie, ktoré som uviedol(a) v tejto žiadosti sú pravdivé a úplné, a ja som osobou, ku ktorej sa vzťahujú.

Časť D – Kontrolný zoznam a adresa pre odoslanie

Pre overenie Vašej totožnosti nechajte svoj podpis na tejto žiadosti úradne overiť alebo predložte doklad totožnos-
ti (napr. vodičský preukaz, cestovný pas, občiansky preukaz, povolenie na trvalý pobyt) priamo pracovníkovi UPC 
Broadband Slovakia, s.r.o.

Vyplnený formulár zašlite na:

UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava

alebo osobne prineste na zákaznícke stredisko (zoznam zákazníckych stredísk nájdete tu:  
https://www.upc.sk/onas/o-spolocnosti/kontakty/).

Meno a priezvisko:

Podpis: 

Dátum:            

Časť A - vyplnená

Časť B – vyplnená

Časť C - vyplnená

Časť C - doklady boli predložené alebo bol podpis na žiadosti úradne overený
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