
 žiadosti o 
Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 Nariadenia a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov 

Máte právo Vaše osobné odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ 
spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) 
Nariadenia, resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných 
údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) 
zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spracovanie sa uskutočňuje pomocou 
automatizovaného postupu. 

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje 
boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné. 

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, o prenos ktorých žiadate.

 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 2 – Overenie totožnosti (vyplní pracovník Terno real estate s.r.o.) 

 

 Žiadateľov podpis na žiadosti je úradne overený 

 Žiadateľ predložil doklady preukazujúce jeho totožnosť priamo pracovníkovi Terno real 
estate s.r.o., v zákazníckom stredisku 

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

Totožnosť žiadateľa bola overená 

na základe dokladu                                         

dňa                                         

Meno a priezvisko pracovníka Terno real 
estate s.r.o. vykonávajúceho overenie 

                                        

Podpis                                         

 

Časť 1 – Prijatie žiadosti (vyplní pracovník Terno real estate s.r.o.) 

Žiadosť bola spoločnosti Terno real estate s.r.o. doručená dňa                                         

Meno a priezvisko pracovníka Terno 
real estate s.r.o. potvrdzujúceho prijatie 

                                        

Podpis                                         

 

 

Žiadosť je vedená pod č.k.                                    
     

 



 

 

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 B1 – Osobné údaje, prenos ktorých žiadate 

Popíšte, prosím, osobné údaje, prenos ktorých žiadate a ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť 
spoločnosti Terno real estate s.r.o. vyhľadať dané osobné údaje. Napríklad:  

 špecifické dokumenty a / alebo osobné údaje prenos ktorých žiadate, a  
 potenciálne umiestnenie osobných údajov; podrobnosti o jednotlivcoch v spoločnosti Terno 

real estate s.r.o., ktorí spracúvajú dané osobné údaje atď. 

 

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

                                                                                                                                                                         
     

 

 



 

 

Časť B2 – Identifikácia osoby, ktorej majú byť osobné údaje poskytnuté  

 Osobné údaje žiadam preniesť k nasledujúcemu prevádzkovateľovi: 

                                                                                                                                                                         
     

 

 Osobné údaje žiadam poskytnúť priamo mne na nasledujúci e-mail:  

                                        

 

 

 

 

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. 
 


