
NÁMIETKA PROTI SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa čl. 21 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 § 27 

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:  ________________________________________________________ 

Telef. kontakt:   ________________________________________________________ 

e-mailový kontakt:  ________________________________________________________ 

Prevádzkovateľ: WFG firemný servis, s.r.o. 

Sídlo: Daxnerova 9, 010 01 Žilina  

IČO: 36 617 911  

Zápis: OR OS Žilina, odd. Sro, vl. č. 17784/L 

Zastúpený: JUDr. Ing. Roman Kružliak, konateľ spoločnosti  

kontakt: e-mail: kruzliak@wfg.sk, tel.: +421 905 262 266  

Ja, vyššie uvedený/á ako dotknutá osoba, týmto vznášam námietku proti spracúvaniu osobných údajov 

týkajúcich sa mojej osoby. 

Žiadam prevádzkovateľa o preukázanie oprávneného záujmu na spracúvanie osobných údajov. 

Žiadam o zaslanie informácie o prijatých opatreniach v lehote podľa článku 12 ods. 3 nariadenia GDPR 

(vyberte jednu z možností - podčiarknite): 

E-mailom, na e-mailovú adresu vyššie uvedenú 

Písomne, na adresu vyššie uvedenú 

Prehlásenie: Ja dolupodpísaný/á ako dotknutá osoba prehlasujem, že som sa oboznámil s Pravidlami 

ochrany osobných údajov Prevádzkovateľa zverejnené na webovej stránke: 

http://www.firemnyservis.sk/. 

V ________________ dňa _____________ 

_________________________ 

Podpis dotknutej osoby 

Poučenie: 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej 

konkrétnej situácie vykonávané na účel oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo na účel plnenia 

úlohy vo verejnom záujme, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho 

marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov 

týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné 

na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel 

historického výskumu alebo na štatistický účel. 

 


