
Právo na námietku podľa článku 21 Nariadenia a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov 

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 Nariadenia a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej 
konkrétnej situácie. 

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto 
vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

Za vyššie uvedeným účelom vyplňte tento formulár za splnenia nasledovných podmienok: 

 Tento formulár je určený fyzickým osobám, ktoré chcú podať námietku proti spracúvaniu
osobných údajov spoločnosťou Terno real estate s.r.o. a preto Vás požiadame o riadne
vyplnenie tohto formulára označené písmenom (A, B, C, D).

 Nižšie požadované informácie pomôžu spoločnosti Terno real estate s.r.o. potvrdiť Vašu
totožnosť, a  nájsť všetky Vaše osobné údaje, proti spracúvaniu ktorých namietate.

 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 A – Informácie o Vás 

Uveďte, prosím, nasledujúce podrobnosti o sebe: 
 

Meno                                   

Priezvisko                                   

Dátum narodenia                                   

Adresa 

Ulica                                   

Mesto                                   

Okres / kraj                                   

Zem                                   

PSČ                                   

Telefónne číslo                                   

E-mailová adresa                                   
 

Pokiaľ ste boli známy spoločnosti Terno real estate 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                               
Adresa 

Ulica                               
Mesto                               
Okres / kraj                               
Zem                               
PSČ                               
Telefónne číslo                               
E-mailová adresa                               

 

Iné meno / adresa (2): 
 

Meno                               
Priezvisko                               
Adresa 

Ulica                               
Mesto                               
Okres / kraj                               
Zem                               
PSČ                               
Telefónne číslo                               
E-mailová adresa                               

 
 

 

 



 

 

 

Časť B – Spracovanie osobných údajov, proti ktorému namietate 

Popíšte, prosím, spracúvanie osobných údajov, proti ktorému namietate a ďalšie informácie, ktoré 
môžu pomôcť spoločnosti Terno real estate s.r.o. vyhľadať dané osobné údaje a identifikovať 
predmetné spracovanie. Napríklad:  

 špecifické dokumenty a / alebo osobné údaje a popis ich spracovania, proti ktorému 
namietate, a  

 potenciálne umiestnenie osobných údajov; podrobnosti o jednotlivcoch v spoločnosti Terno 
real estate s.r.o., ktorí spracovávajú dané osobné údaje atď. 

Ďalej uveďte, aké Vaše záujmy alebo práva a slobody sú predmetným spracúvaním dotknuté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

Meno a priezvisko: 

 

Podpis:  

 

Dátum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre overenie Vašej totožnosti nechajte svoj podpis na tejto žiadosti úradne overiť alebo predložte doklad 
totožnosti (napr. vodičský preukaz, cestovný pas, občiansky preukaz, povolenie na trvalý pobyt) priamo 
pracovníkovi Terno real estate s.r.o. 

 

 

Časť D – Kontrolný zoznam a adresa pre odoslanie 

 Časť A - vyplnená 

 Časť B – vyplnená 

 Časť C - vyplnená 

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

 
Vyplnený formulár zašlite spolu s dokladmi potvrdzujúcimi Vašu totožnosť na: 

Terno real estate s.r.o. 
Bratská 3 
851 01 Bratislava 

alebo elektronickou poštou s dôveryhodným elektronickým podpisom (viac na https://zep.disig.sk/Portal)  
prostredníctvom e-mailovej pošty na emailovú adresu dpo@terno.sk  

alebo osobne prineste na centrálu spoločnosti Terno real estate s. r. o., Mokráň záhon 2, 821 04 Bratislava 

 


