PREKLIC UPORABE IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Ime in Priimek: _______________________________________________________________________
Naslov prebivališča: ___________________________________________________________________
Poštna številka: ________________

Pošta: _________________________

Spodaj podpisani zahtevam:
 da se z dnem podpisa tega zahtevka pri podjetju S-REAM d.o.o., Ljubljana, prenehajo voditi, obdelovati,
zbirati, posredovati, uporabljati in shranjevati moji osebni in drugi podatki, ki sem jih prostovoljno
na podlagi podpisanega soglasja podal za namene prejema in obdelave mojega naročila, poizvedbe
oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije izključno
za namene poslovanja v prometu z nepremičninami v skladu s sklenjeno Pogodbo o posredovanju;
Podpisani izjavljam, da:
 sem seznanjen, da bo podjetje ob podpisu mojega Preklica uporabe in obdelave osebnih podatkov, brez
nepotrebnega odlašanja preverilo in v skladu s sprejetim sklepom podjetja (s katerim sem seznanjen) ali
za obdelavo podatkov ne obstaja nobena druga pravna podlaga in, če je obdelava potrebna:
o za uresničevanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
o za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava RS ali za izvajanje
naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena upravljavcu;
o iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja;
o za namene arhiviranja v javnem interesu, za znanstveno ali zgodovinsko raziskovalne namene ali
statistične namene v kolikor bi izbris lahko onemogočil ali resno oviral uresničevanje namenov te
obdelave, ali
o za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 sem seznanjen, da v kolikor obstaja zakonska omejitev pravice do izbrisa (iz prejšnje alineje), se bodo moji
osebni podatki še naprej vodili, obdelovali, zbirali, posredovali, uporabljali in shranjevali v podjetju S-REAM
d.o.o. Ljubljana;
 sem seznanjen, da v kolikor ne obstaja nobena zakonska omejitev pravice do izbrisa, bo obdelovalec brez
nepotrebnega odlašanja izbrisal moje osebne podatke ter me o izbrisu pisno obvestil.
Preklic je podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmejo en izvod naročnik, drugi izvod pa se vloži
v evidenco podjetja S-REAM d.o.o., Ljubljana.
V _______________ , dne _______________
Lastnoročni podpis: _____________________
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