SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) dále jen „GDPR“
Subjekt osobních údajů a zpracovávané údaje
Já, níže podepsaný/ná
jméno a příjmení:
datum narození:
adresa:
telefonní číslo:
e-mail:
(dále jen "Zákazník"), tímto uděluji souhlas společnosti
Health and Beauty shops s.r.o. se sídlem Praha 4, Chodov, U chodovského hřbitova 2368/3a, PSČ 149 00
IČO: 06084567 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 275856
zastoupená Michaelou Gazdíkovou (dále jen "Správce"), aby ve smyslu GDPR zpracovával moje shora uvedené osobní údaje
takto:
Účel zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou evidované v Registru klientů vedeném Správcem v lékárenském informačním systému Lekis a to
za účelem: Komunikace se zákazníkem, řešení problematických výdejů, zjištění kontraindikace léků, dodatečných informací
lékaře pro zákazníka/pacienta; evidence dosažených bonusů a slev a pro marketingové účely.
Právním základem zpracování osobních údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - udělení souhlasu zákazníka se
zpracováním osobních údajů. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, resp. příjemcům v ČR, a to kromě Lekis
s.r.o. i ostatním lékárnám v síti „Lemon“ a partnerským obchodním subjektům. Správce nemá v úmyslu předat osobní
údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Osobní údaje budou u Správce uloženy a zpracovány maximálně po dobu
5 let. Zákazník není povinen tyto údaje poskytnout v plném rozsahu.
Právo zákazníka na odvolání souhlasu
Zákazník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemným odvoláním doručeným
na adresu Správce: Praha 4, Chodov, U chodovského hřbitova 2368/3a, PSČ 149 00 nebo na e-mailovou adresu Správce
GDPR@lekarnalemon.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán
před jeho odvoláním.
Právo zákazníka na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo požadovat od Správce:
•
potvrzení o tom, zda a které osobní údaje Správce zpracovává a za jakým účelem je zpracovává a kategorie os. údajů,
•
příjemce, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
•
plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy nebo kritéria použitá ke stanovení této doby,
•
opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování,
•
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
•
informace, že dochází k automatizovanému rozhodování.
Právo zákazníka na přenositelnost údajů
Zákazník má právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, které poskytl
Správci a právo předat tyto údaje jinému Správci. Zákazník má právo na to, aby tyto údaje byly předány přímo jedním
Správcem druhému Správci, je-li to technicky proveditelné.
Prohlášení zákazníka
Tímto prohlašuji, že mnou udělený souhlas je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

Dne: ……………………………….

…………………………………………………………….
podpis zákazníka

