ŽÁDOST O VYDÁNÍ SLEVOVÉ KARTY SLEVOLÉKÁRNA
Jméno*

Příjmení*

Ulice*

Město*

Telefon/Mobil*

Email*

PSČ*

Alergie na léky

Informace o zdravotním stavu

*Povinné údaje
Ochrana osobních údajů:
Podpisem této žádosti udělujete výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění („Zákon“) za níže
uvedených podmínek:
Správce osobních údajů: První lékárenská, s.r.o., se sídlem Praha 8 - Čimice, Na zámkách 675/4, PSČ 18100, IČ: 26441446
Účel zpracování:
1) Evidence a správa databáze držitelů Slevových karet (dále jen „Karta“)
2) Výkon práv a povinností držitele Slevové karty, spolu s možností čerpání nabízených výhod
3) Kontrola sledování možných rizik vzniklých podáváním léků a sdělení informace o stahovaných lécích, vytváření obchodních statistik,
provádění marketingových průzkumů.
4) Zasílání obchodních sdělení Správce a případných obchodních partnerů Správce včetně informací o akcích, a to jakýmikoliv komunikačními
prostředky včetně prostředků elektronických a hlasového volání
Rozsah údajů:
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu této žádosti, tj. výše poskytnutých osobních a citlivých údajů, dále v rozsahu údajů o produktech (léčiva,
zdravotnické prostředky doplňky stravy, atd.) zakoupených či vyzvednutých spolu s uplatněním Karty a dále údajů v rozsahu uvedených na receptech
předložených spolu s Kartou, tj. včetně údajů o zdr. pojišťovně a rodném čísle jakož i nahrávek hovorů a jejich obsahu případně realizovaných
Správcem.
Informační povinnost a doba zpracování:
Každý subjekt údajů má práva dle §§ 11, 12 a 21 a násl. Zákona, tj. zejména má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných
osobních údajů, jejich doplnění, blokování nesprávných osobních údajů, likvidaci, atd..
Souhlasíte s tím, že Správce může pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele ve smyslu § 4 písm. k) a ve smyslu § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů s tím, že seznam aktuálních zpracovatelů je vždy uveden na http://www.slevolekarny.cz/. Dále souhlasíte s tím, že Správce je
oprávněn vaše osobní údaje sdílet s dalším Správcem, kterým je společnost Medifin – zdravotní služby, a.s., se sídlem Praha 10, Plaňanská 573/1,
PSČ 108 00, IČ: 01918028, která je může zpracovávat pro vlastní účely v rozsahu dle těchto podmínek a pro účely realizace výhod Věrnostního
programu Medifin.
Tento souhlas je zcela dobrovolný, tj. rozhodnutí, zdali o Kartu požádáte a tento souhlas udělíte, je zcela na Vašem uvážení. Souhlas může být z Vaší
strany kdykoli písemně na adrese Správce odvolán s tím, že v takovém případě, může být ukončena platnost Karty a poskytování výhod s ní spojených.
Pomine-li účel zpracování, Správce ukončí zpracování příslušných údajů. Souhlas je udělován na dobu neurčitou, nejpozději však na dobu do odvolání
souhlasu nebo kdy zpracování ukončí z vlastního rozhodnutí Správce. Více informací o Vašich právech i způsobu ukončení zpracování osobních údajů či
odvolání souhlasu pro některý z účelů a dalších náležitostech, naleznete ve Všeobecných pravidlech Karty na http://www.slevolekarny.cz/, která
mohou být ze strany Správce aktualizována.
V případě pochybností o dodržování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se můžete na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení.
Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.
Podpisem souhlasíte s Všeobecnými pravidly Karty na http://www.slevolekarny.cz/, se kterými jste byl seznámen.

V Liberci dne:…………………

Podpis:………………….………………

