
Súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov
1. Podpisom tejto Prihlášky súhlasím, aby MIRAKL spracúval moje osobné údaje uvedené na tejto Prihláške, číslo vernostnej karty, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré poskytnem alebo inak sprístupním 

spoločnosti MIRAKL a/alebo prevádzkovateľom lekární v skupine Dr. Max v rámci účasti v Programe alebo v súvislosti s ňou (vrátane údajov o spotrebiteľskom správaní zaznamenaných 
na vernostnej karte na základe dobrovoľného predloženia vernostnej karty členom Programu pri nákupe v ktorejkoľvek lekárni v skupine Dr.Max), a to na účely plnenia Programu a realizácie 
marketingových aktivít vrátane analýz nákupného správania zaznamenaného na vernostnej karte za účelom vypracovania čo najvhodnejšej ponuky produktov a akcií podľa mojich individuálnych 
potrieb a informovania ma o aktuálnych zľavách a ďalších benefitoch, ktoré by som inak nezískal. 

Súhlas s elektronickou komunikáciou s členom Programu:
2. 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).  

áno    nie   

Súhlas pre partnerov 
3. 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   

Podpisom tejto Prihlášky potvrdzujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami Programu, ktoré sú nepretržite prístupné v ktorejkoľvek lekárni zo skupiny 
Dr.Max, ako aj na internetovej stránke www.drmax.sk/drmaxclub. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie a oboznámenie sa s poučením dotknutej osoby ohľadom 
spracúvania osobných údajov.
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Odlepíte ju z Vašej novej klubovej karty.
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Prihláška do Vernostného 
programu Dr.Max a odovzdajte v lekárni

Políčka označené * sú povinné
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Vernostný program Dr.Max („Program“) je program prevádzkovaný spoločnosťou MIRAKL, a.s., IČO: 35 895 136, so sídlom 
Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I, odd.: Sa, vl.č.: 6716/B (ďalej len „MIRAKL“), ako materskej spoločnosti skupiny lekární Dr.Max, v spolupráci 
s lekárňami Dr.Max, ako aj ďalšími zmluvnými partnermi, obsahom ktorého je poskytovanie rôznych druhov zliav, akcií a iných 
benefitov členom Programu priamo zo strany MIRAKL alebo v mene MIRAKL prostredníctvom jeho zmluvných partnerov 
podľa aktuálnych všeobecných podmienok Programu.

Prihláška do Vernostného 
programu Dr.Max

Registračný formulár – vzor vyplnenia
Vyplňte prosím všetky povinné údaje uvedené v registračnom formulári. K vyplneniu použite modré alebo čierne 
pero. Text a číselné údaje zapisujte paličkovým písmom podľa vzoru do určených vyplňovacích polí. V prípade 
chybného vyplnenia použite nový formulár.

INFOLINKA 0800 60 60 70 | www.drmax.sk/drmaxclub
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* Presné podmienky získania zľavy pri nákupe sortimentu uhrádzaného zdravotnou poisťovňou a nákupe voľnopredajného sortimentu sú uvedené 
vo Všeobecných podmienkach Vernostného programu Dr.Max v lekárni alebo na www.drmax.sk. „Zľava z doplatku za liek, zdravotnícku pomôcku alebo 
dietetickú potravinu uvedenú v príslušnom kategorizačnom zozname, čiastočne uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia, je poskytovaná 
v súlade s § 89 zákona č. 363/2011 Z. z.

Darček k vášmu sviatku 
V deň vašich narodenín a menín 
dostanete hodnotný kupón na zľavu až 
do 30 %  e-mailom alebo SMS. 

Poďakovanie za nákupy 
Aj počas roka môžete získať od nás 
špeciálne ponuky. Nechajte sa prekvapiť.

Odborné rady našich 
lekárnikov  
Informácie o odborných podujatiach 
v lekárňach, poradenstvo a prevencia 
starostlivosti o zdravie do vášho e-mailu.

Odmeníme vás bodmi 
Za nákupy v lekárňach Dr.Max a online 
lekárni www.drmax.sk vás odmeníme 
bodmi. Za každých 25 centov získavate 1 bod. 
Body si môžete premeniť na zľavu z nákupu 
alebo vymeniť za produkty značky 
Dr.Max so symbolickým doplatkom.

Atraktívne zľavy na 
produkty iba pre členov  
Každý mesiac pre vás pripravujeme ponuku 
len pre členov, kde môžete získať zľavy na 
vybrané produkty.

Každý recept vám ušetrí 
AŽ DO 50 % z doplatku* 
Vďaka vernostnej karte Dr.Max CLUB ušetríte 
až do 50 % z doplatku pri každom recepte. 

Získajte okamžité výhody s kartou Dr.Max CLUB


