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FORMULÁR PRE ČLENA VERNOSTNÉHO PROGRAMU DR.MAX PRE UPLATNENIE 

PRÁV SÚVISIACICH 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 na uplatnenie niektorého z nižšie uvedených práv osoby, o ktorej sú 

spracúvané osobné údaje v súvislosti s jej členstvom v Programe („Dotknutá osoba“), resp. 

osoby, ktorá sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvané v súvislosti s Programom, a to 

prevádzkovateľom programu - 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 prevádzkovateľom Programu1. 

Ktorékoľvek z nižšie uvedených práv si môžete kedykoľvek uplatniť priamo na našej 

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

a pomôžu Vám s uplatnením Vašich práv ako aj zodpovedaním akýchkoľvek Vašich otázok.  

A) Žiadosť o potvrdenie spracúvania osobných údajov:  

Týmto podľa čl. 15 GDPR2 žiadam MIRAKL o potvrdenie, či spracúva moje osobné údaje: 

áno  nie  

 

B) Žiadosť o prístup k spracúvaným osobným údajom:  

Týmto podľa čl. 15 GDPR žiadam MIRAKL o prístup k osobným údajom, ktoré sú spracúvané 

v súvislosti s Program a týkajú sa mojej osoby, a to poskytnutím ich kópie: 

áno  nie  

                                                           
1 Tento formulár platí aj pre členov Programu, ktorí podali prihlášku pred 25.5.2018. Odvolať súhlas 

udelený členom Programu spoločnosti MIRAKL so spracúvaním osobných údajov je možné na 

osobitnom tlačive alebo niektorým zo spôsob uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov pre 

vernostným program Dr.Max.   
2 GDPR = 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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C) Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov: 

Týmto podľa čl. 18 GDPR žiadam o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov 

v rozsahu a zo zákonných dôvodov (dôvody sú vymenované v Zásadách ochrany osobných 

údajov pre vernostný program dostupných v ktorejkoľvek lekárni a na webovom sídle 

www.drmax.sk): 

Text: 

 

 

D) Žiadosť o prenosnosť osobných údajov 

Týmto podľa čl. 20 GDPR žiadam o prenos osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby a sú 

spracúvané na základe môjho súhlasu automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, 

bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, za účelom prenosu k inému 

prevádzkovateľovi, a to ich poskytnutím priamo mne (a ja ich odovzdám novému 

prevádzkovateľovi sám).  

Identifikácia nového prevádzkovateľa: 

  

 

Týmto podľa čl. 20 GDPR žiadam MIRAKL, aby moje osobné údaje preniesol priamo k inému 

prevádzkovateľovi (uvedenému vyššie), ak je to technicky možné: 

áno  nie  

 

E) Právo namietať 

Týmto uplatňujem svoje právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov na základe 

oprávneného záujmu MIRAKL – namietam spracúvanie mojich údajov na účely a v rozsahu: 

Text:  

 

 

F) Žiadosť o vymazanie osobných údajov 

Týmto v zmysle čl. 17 GDPR žiadam o vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej 

osoby, v rozsahu a na základe zákonných dôvodov uvedených nižšie (dôvody sú vymenované 
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v Zásadách ochrany osobných údajov pre vernostný program dostupných v ktorejkoľvek 

lekárni a na webovom sídle www.drmax.sk): 

Text:  

 

  

 

Dátum ____________ 

 

 

________________________________ 

Podpis člena Programu 

 

Pokiaľ vyčlenené miesta nestačia na text Vašej žiadosti, prosím použite prázdne listy, ktoré sú 

súčasťou tohto formuláru. 


