
Kto je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov a aké zásady sa aplikujú pri ich spracovaní ? 

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť:   

TERNO real estate, s.r.o.  

so sídlom Bratská 3, 851 01 Bratislava 

IČO: 50 020 188 

IČ DPH: SK2120151011 

registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 107153/B 

(ďalej aj ako „TERNO“ alebo „prevádzkovateľ“) 

TERNO má zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov, ktorá dohliada na riadne spracúvanie 
osobných údajov a na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť, a to písomne na adrese TERNO, alebo 
elektronicky na adrese dpo@terno.sk (ďalej aj ako „zodpovedná osoba“). 

 

Zodpovedná osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov poskytuje informácie a poradenstvo 
prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie 
osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných predpisov alebo 
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných 
údajov, monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, 
ktorými je Slovenská republika viazaná, týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami 
prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou osobných údajov vrátane rozdelenia 
povinností, zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských 
operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov, poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide 
o posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa § 42 tohto 
zákona, spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh, plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v 
súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej konzultácie 
podľa § 43 tohto zákona a podľa potreby aj konzultácie v iných veciach.  

        

Pri spracovaní osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi nasledovnými zásadami: 

Zásada zákonnosti - osobné údaje prevádzkovateľ spracováva len zákonným spôsobom a tak, aby 
nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.  

Zásada obmedzenia účelu - osobné údaje prevádzkovateľ získava len na konkrétne určený, výslovne 
uvedený a oprávnený účel a nespracováva  spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie 
spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo 
na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany 
práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona o ochrane osobných údajov, sa nepovažuje za 
nezlučiteľné s pôvodným účelom.  

Zásada minimalizácie osobných údajov - spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a 
obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.  

Zásada správnosti - spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; 
prevádzkovateľ dbá na to, aby sa prijali primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 



osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu 
vymazali alebo opravili.  

Zásada minimalizácie uchovávania - osobné údaje prevádzkovateľ uchováva vo forme, ktorá 
umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa 
osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na 
účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe 
osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 
8 zákona o ochrane osobných údajov.  

Zásada integrity a dôvernosti - osobné údaje zákona o ochrane osobných údajov spracúva spôsobom, 
ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú 
bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, 
nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných 
údajov alebo poškodením osobných údajov.  

Zásada zodpovednosti - prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania 
osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a 
je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať. 


