
 s.r.o. Herba Lékárna , 739 95 Bystřice 1501   

Souhlas klienta se zpracováním osobních údajů 

 v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,  

ve znění pozdějších předpisů  
Klient: 

Jméno Příjmení Titul 

   

Obec Věk Ulice a č.p. 

   

Telefon E-mail Číslo karty 

   

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů dávám PhramDr. Roma-

nu Martynkovi, IČ 60340908 , se sídlem Bystřice 496, 739 95, souhlas se zpracováváním mých níže uvedených osobních 

údajů, které jsem mu poskytl(a) a poskytnu, jako správci údajů dle zákona č . 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů:  

 Jméno 

 Příjmení 

 Adresa 

 Věk 

 Telefon  

 Email 

 Číslo karty 

na dobu 10 let od tohoto souhlasu. 

Všechny výše uvedené údaje budou zpracovávány z důvodů: 

 kontroly nežádoucích interakcí léčiv ve vztahu k potenciální možnost nevhodné kombinace léčiv vzhledem k ostat-
ním lékům, užívaných klientem nebo ve vztahu k potenciální možnosti předpisu léku se stejnou léčivou látkou pod 
jiným obchodním názvem 

 kontroly vhodnosti užívání léků při dlouhodobých onemocněních, v návaznosti na údaje o diagnózách, které klient 
sdělí personálu lékárny 

 poskytování informací o novinkách v oblasti zdravotní péče 

 poskytování informací o novinách v oblasti farmaceutické péče 

 poskytování informací o aktualitách v lékárně - např. změny provozní doby apod. 

Poskytnutím osobních údajů vyjadřuji souhlas se zasíláním informací o novinkách v oblasti zdravotní a farmaceutické péče, aktualitách v 

lékárně, aktualitách na webu lékárny, jakož i s prováděním marketingových průzkumů. 

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl(a) informován(a) a poučen(a) při udělení tohoto souhlasu o zpracování, uchovávání a správě mých 

osobních údajů. Dále jsem byl(a) poučen(a), v jakém rozsahu a kým budou mé osobní údaje zpracovávány a po jakou dobu ode dne uvede-

ného na tomto formuláři.  

Prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na ochranu osobních údajů a s dalšími právy, které 

vyplývají z ustanovení § 12 a § 21 zákona. 

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) informován(a) o právu můj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv, i bez udání jakýchkoliv důvodů 

odvolat buďto e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu lekherba@volny.cz anebo dopisem zaslaným na shora uvedenou adresu.   

Uvedenému poučení zcela rozumím.  

V                                    dne 

 

Podpis: 

Údaje ke klientské kartě 


