Súhlas so spracovaním osobných údajov
udelený v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (ďalej ako „GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOÚ“)
Titul, meno, priezvisko:
Adresa:
(ďalej ako „dotknutá osoba“)

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

Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov Lekárni
SALVATOR spoločnosti: BONDI s.r.o., so sídlom: Komárňanská 123/61, Hurbanovo 947 01, IČO: 36 548 677,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka č.: 13384/N (ďalej len
„prevádzkovateľ“), ktorá na základe tohto súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu titul,
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, rodné číslo, kód zdravotnej poisťovne, názov liečiva alebo názov
humánneho lieku. Vaše osobné údaje budú vo vymedzenom rozsahu spracúvané za účelom poskytovania zliav,
bonusov a vernostných programov.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať po dobu 10 rokov. Po uplynutí tejto doby budú
zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Dotknutá osoba má oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to informovaním prevádzkovateľa na emailovej adrese lekaren@salvatorhurbanovo.sk alebo na adrese Lekáreň Salvator, Komárňanská 123/61, 947 01
Hurbanovo.
Prevádzkovateľ Vás informuje, že Vaše osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi: PharmaServis s.r.o.,
sídlom: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36536512
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete
kedykoľvek odvolať,
a to písomným informovaním prevádzkovateľa na e-mailovej adrese
lekaren@salvatorhurbanovo.sk alebo adrese Lekáreň Salvator, Komárňanská 123/61, 947 01 Hurbanovo.
Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.
Vo vzťahu k Vašim osobným údajom môžete uplatniť nasledujúce práva:
a) vyžiadať si informácie o Vašich osobných údajoch spracúvaných prevádzkovateľom a tiež právo na prístup
k Vašim osobným údajom,
b) požadovať opravu Vašich osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné,
c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov (po splnení podmienok stanovených právnymi
predpismi),
d) požadovať vymazanie Vašich osobných údajov získané na základe tohto súhlasu,
e) byť oboznámený s opravou alebo vymazaním Vašich osobných údajov,
f) na prenos osobných údajov Vám alebo inej osobe v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (po
splnení podmienok stanovených právnymi predpismi),
g) podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov,
h) kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť
spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu,
i) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.
V ...................... dňa .........................

podpis dotknutej osoby

