NAMIETANIE SPRACÚVANIA
osobných údajov
Prevádzkovateľ:

CORNER SK spol. s r.o., Krížna 12, 811 07 Bratislava
IČO: 31377971, zap. OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. č.: 7477/B
tel.: +421 2 455 276 61, fax: +421 2 455 264 06, e‐mail: corner@corner.sk

a dotknutá osoba, pán(i):
Meno a priezvisko:

..................................................................................................................................................................................................

Adresa:

..................................................................................................................................................................................................

Telefón / e‐mail:

...............................................................................................

/ ...............................................................................................

Namietam spracúvanie mojich osobných údajov prevádzkovateľom:
Osobné údaje*: ......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

uvedené v†: ..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Spracúvanie mojich osobných údajov namietam z dôvodu, že‡:
spracúvanie za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany prevažujú nad
záujmami mňa ako dotknutej osoby;
spracúvanie mojich osobných údajov je na účel priameho marketingu vrátane profilovania v roz‐
sahu, v akom súvisí s priamym marketingom;
spracúvanie mojich osobných údajov sa vykonáva na vedecký účel, na účel historického výskumu
alebo na štatistický účel;
iný dôvod: ........................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

Konkrétne okolnosti týkajúce sa osobnej situácie, na základe ktorých sa domnievam, že predmetné
spracúvanie neprimerane zasahuje do mojich práv a slobôd: ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................

*
†
‡

Uvedú sa osobné údaje, voči ktorým smeruje námietka spracúvania.
Uvedie sa, kde sú osobné údaje voči ktorým smeruje námietka spracúvania, sprístupnené alebo uvedené.
Vyberie sa jeden alebo viacero zákonných dôvodov namietania spracúvania osobných údajov alebo sa uvedie iný, vyššie neuvedený.
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Spôsob poskytnutia odpovede na námietku spracúvania osobných údajov:
Zaslaním poštou na vyššie uvedenú adresu.

Zaslaním elektronicky na vyššie uvedený e‐mail.

Dátum: ............................................
......................................................................................

Podpis dotknutej osoby

Dôležité informácie k žiadosti:
1. Námietka na spracúvanie osobných údajov je upravená v § 27 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení nie‐
ktorých zákonov (ďalej len „zákon“).
2. Právo namietať spracúvanie osobných údajov patrí dotknutej osobe
vtedy, ak sa domnieva, že spracúvanie už obmedzuje jej práva alebo
do nich zasahuje a ak sa spracúvanie uskutočňuje
a) na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa [§ 13 ods. 1
písm. f) zákona];
b) na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu,
v akom súvisí s priamym marketingom;
c) na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický
účel.
3. Dotknutá osoba, ktorá vzniesla námietku, by mala uviesť konkrétne
okolnosti týkajúce sa jej osobnej situácie, na základe ktorých sa dom‐
nieva, že predmetné spracúvanie osobných údajov neprimerane zasa‐
huje do jej práv a slobôd.
4. Lehota na vybavenie námietky je jeden mesiac a prevádzkovateľ môže
v odôvodnených prípadoch, s ohľadom na komplexnosť a počet žia‐
dostí či námietok predĺžiť túto lehotu o ďalšie dva mesiace, a to aj opa‐
kovane. Prevádzkovateľ je povinný informovať o každom takom predĺ‐
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5.

6.

7.

8.

9.

žení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia námietky spolu
s dôvodmi predĺženia lehoty.
Ak dotknutá osoba podala námietku v elektronickej podobe, prevádz‐
kovateľ poskytne odpoveď v elektronickej podobe, ak dotknutá osoba
nepožiadala o odpoveď iným spôsobom.
Na vybavenie námietky je nevyhnutná dostatočná identifikácia dot‐
knutej osoby. Ak dotknutá osoba – žiadateľ neposkytne prevádzkova‐
teľovi dostatočné informácie na vybavenie námietky alebo námietka
nie je zrozumiteľná, vyzve prevádzkovateľ dotknutú osobu, aby dopl‐
nila údaje potrebné pre vybavenie námietky. Až po doplnení údajov
potrebných na vybavenie námietky začína plynúť lehota na jej vybave‐
nie.
Ak sa právo namietať spracúvanie osobných údajov o dotknutej osoby
uplatňuje na základe plnej moci splnomocnená osoba, vyžaduje sa
predloženie originálu plnej moci s úradne overeným podpisom splno‐
mocniteľa.
Dotknutá osoba poskytujúca osobné údaje má právo na podanie ná‐
vrhu na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR,
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@corner.sk,
+421 (0) 917 124 540, +421 (0) 911 058 865, +421 (0) 917 191 912.
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