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FORMULÁR PRE ČLENA VERNOSTNÉHO PROGRAMU DR.MAX NA DOPLNENIE 

OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOPLNENIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH 

ÚDAJOV 

 

Identifikácia člena Vernostného programu Dr.Max („Program“). 

      Meno:                                            Titul: 

      Priezvisko:  

      Dátum narodenia:  Číslo vernostnej karty: 

      E-mail*:   Telefónne číslo*: 

*Pozn.: E-mail a telefónne číslo prosím uveďte, aby sme Vás vedeli kontaktovať za účelom 

odstránenia nesprávneho alebo neúplného vyplnenia formuláru. Ostatné údaje slúžia na Vašu 

správnu identifikáciu ako člena Programu. 

Tento formulár slúži pre člena Programu na (i) doplnenie osobných údajov neuvedených 

v Prihláške alebo opravu neaktuálnych osobných údajov, a na (ii) dodatočné udelenie súhlasu 

so spracúvaním osobných údajov, pokiaľ ich neudelil na Prihláške, a taktiež pokiaľ ide o člena 

Programu, ktorý podal Prihlášku pred 25.5.2018 a zamýšľa znovu udeliť súhlas pre partnerov 

MIRAKL na zasielanie ponúk ich služieb. 

A) Žiadosť o opravu / doplnenie osobných údajov:  

Týmto podľa čl. 16 GDPR1 žiadam o opravu týchto nesprávnych osobných údajov o mojej 

osobe spracúvaných v Programe: 

Text: 

 

Týmto podľa čl. 16 GDPR žiadam o doplnenie mojich chýbajúcich osobných údajov 

potrebných pre účely Programu: 

Text: 

 

Zároveň týmto vyhlasujem, že opravené / doplnené osobné údaje je MIRAKL oprávnený 

spracúvať pre účely Programu a na marketingové účely na základe môjho súhlasu 

udeleného v Prihláške.  

B) Súhlas s elektronickou komunikáciou MIRAKL s členom Programu: 

                                                           
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). 
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Súhlas č. 2 (na Prihláške): Informovanie o aktuálnych ponukách: Ako člen Programu chcem 

mať vedomosť o aktuálnych akciových ponukách a iných benefitoch, či novinkách 

o produktoch lekární Dr.Max, ktoré by som mohol využiť a získať tak ďalšie zľavy a iné 

benefity,  ktoré by som inak nezískal. Preto udeľujem súhlas spoločnosti MIRAKL so 

zasielaním správ, informácií o novinkách, ponukách produktov lekární Dr.Max a ďalších 

súvisiacich informácií prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, 

smskou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami komunikácie).   

Na tieto účely dopĺňam svoje kontaktné údaje: 

E-mail: ___________________________           Telefónne číslo:_____________________ 

 

áno  nie  

 

C) Súhlas pre partnerov  

Súhlas č. 3 (na Prihláške): Týmto udeľujem súhlas spoločnosti MIRAKL na poskytnutie 

osobných údajov uvedených v tejto Prihláške nižšie uvedeným partnerom spoločnosti 

MIRAKL na marketingové účely týchto partnerov, ako aj ich právnych nástupcov, a nižšie 

uvedeným partnerom spoločnosti MIRAKL na spracovávanie takto poskytnutých osobných 

údajov na marketingové účely vrátane aktívneho oslovovania a kontaktovania ma rôznymi 

formami a prostriedkami (napr. elektronickou poštou, smskou, telefonickým oslovením, resp. 

inými primeranými formami marketingovej komunikácie) s ponukou rôznych zaujímavých 

produktov a služieb poskytovaných týmito partnermi: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., so 

sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436; ProCare, a.s., so sídlom 

Einsteinova 23-25, Bratislava 851 01,  IČO: 35 890 568; Svet zdravia, a. s., so sídlom Digital 

Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 960 885.  

  

áno  nie  

    

Ktorékoľvek z vyššie uvedených súhlasov môžete MIRAKL udeliť kedykoľvek priamo na 

našej bezplatnej infolinke Programu: 0800 60 60 70, kde sú Vám k dispozícii školení špecialisti, 

ktorí Vám poskytnú potrebné informácie a zodpovedajú akékoľvek Vaše otázky.  

Ktorýkoľvek z udelených súhlasov môžete kedykoľvek odvolať.  

PODPISOM ZÁROVEŇ POTVRDZUJEM PREVZATIE A OBOZNÁMENIE SA S 

POUČENÍM DOTKNUTEJ OSOBY OHĽADOM SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Dátum ____________ 

 

 

________________________________ 

Podpis člena Programu 


