ŽIADOSŤ O VERNOSTNÚ KARTU
KONTAKTNÉ ÚDAJE
Priezvisko
Meno

Titul

Ulica

Číslo

Mesto
PSČ

Dátum narodenia*

Mobil*
E-mail*

Vernostný program BENU je spoločným vernostným programom prevádzkovateľov verejných lekární označených jednotným
názvom lekáreň BENU. Všeobecné podmienky Vernostného programu BENU sú dostupné v každej lekárni BENU, ako aj na
internetovej stránke www.benulekaren.sk. Oboznámte sa s nimi prosím pred vyplnením tohto formulára.
Informácia o spracovávaní osobných údajov
Zapojenie sa do Vernostného programu BENU a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov nie je Vaou zákonnou povinnosou, je zaloené len na Vaom rozhodnutí a
je výluène dobrovo¾né. Rovnako je dobrovo¾né aj pouívanie Vaej vernostnej karty pri nakupovaní v lekáròach BENU a v internetovom obchode Benulekaren.sk.
Predtým, ako sa rozhodnete do Vernostného programu BENU zapoji a udeli nám súhlas so spracovávaním osobných údajov, preèítajte si prosím nasledovné
informácie.
Spoloènos BENU Slovensko, a.s. so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IÈO: 47 920 670, je prevádzkovate¾om informaèných systémov osobných údajov
"Vernostný program BENU" a "Marketing". Právnym základom spracovávania v oboch informaèných systémoch je dobrovo¾ný súhlas iadate¾a ako dotknutej osoby
pod¾a Veobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). Osobné údaje môu by v rámci oboch informaèných systémov spracovávané aj za pomoci
sprostredkovate¾ov, ktorými sú najmä dcérske spoloènosti prevádzkovate¾a (t.j. jednotlivé lekárne BENU), poskytovatelia IT sluieb, kt. sú najmä spoloènos CCN s.r.o., a
BI4U, s.r.o., doruèovacie a iné spoloènosti, s ktorými prevádzkovate¾ spolupracuje pri realizácii úèelu spracovávania údajov, ktorými sú najmä spoloènos Rieenia, spol.
s r.o., Exponea, s.r.o., prípadne Slovak Parcel Service s.r.o., spoloènosti zabezpeèujúce sluby archivácie a registratúry pod¾a osobitného zákona, najmä DOCUGROUP
Slovakia, s.r.o. Aktuálny zoznam sprostredkovate¾ov je uvedený na webstránke www.benulekaren.sk a vo Veobecných obchodných podmienkach vernostného
programu BENU. Konkrétny sprostredkovate¾ poverený získavaním osobných údajov v tomto prípade je uvedený na odtlaèku peèiatky dolu na tejto iadosti.

www.benulekaren.sk

Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ ani nebudú zverejòované. Osobné údaje môu by sprístupnené alebo poskytnuté na interné administratívne úèely
výluène osobám patriacim do skupiny BENU (najmä materskej spoloènosti, sesterským spoloènostiam prevádzkovate¾a v krajinách EU) a nebudú poskytované na ïalie
spracovávanie iným osobám.
Pre úèely Vernostného programu BENU budú spracovávané údaje iadate¾a uvedené v tomto formulári, èíslo vernostnej karty, ako aj údaje, ktoré vyplynú z pouívania
vernostnej karty (najmä nákupné správanie iadate¾a). Osobné údaje budú spracovávané a vyuívané za úèelom preverenia záujmu o vydanie vernostnej karty, vydania a
doruèenia vernostnej karty, zisovania a vyhodnocovania nákupného spotrebite¾ského správania, evidovania nákupov na vernostnej karte a poskytovania zliav drite¾ovi
vernostnej karty. Keïe pri pouití vernostnej karty pri nákupe budú Vami zakúpené tovary zaznamenané na úèet Vaej vernostnej karty, údaj o nákupe lieku, lieku na recept,
výivového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môe za urèitých okolností vypoveda o zdravotnom stave Vás alebo èlena Vaej
domácnosti a môe by preto povaovaný za citlivý osobný údaj; pouitím Vaej vernostnej karty pri konkrétnom nákupe súhlasíte so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.
Marketing
Za predpokladu, e nám k tomu udelíte súhlas, Vám ako èlenovi Vernostného programu BENU a klientovi lekární BENU môe prevádzkovate¾ zasiela marketingové ponuky a
informácie o ponuke tovarov a sluieb lekární BENU, o aktuálnych akciách, ako aj Vás oslovi s realizáciou iných marketingových aktivít a prieskumov lekární BENU (ïalej len
"marketingová komunikácia"). S cie¾om prináa výhodné ponuky zákazníkom adresne, môu by tieto ponuky vytvárané a zasielané aj na základe údajov (nákupov)
vyplývajúcich z pouívania Vaej vernostnej karty (tzv. profilovanie).
Osobitne upozoròujeme, e pod¾a èl. 21 GDPR máte právo kedyko¾vek namieta proti spracúvaniu Vaich osobných údajov na úèely priameho marketingu, vrátane
profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku môete zasla písomne na adresu BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04
Bratislava alebo e-mailom na adresu marketing123@benulekaren.sk. Za námietku budeme povaova aj Vae odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk, ktoré Vám
bude umonené v kadej elektronickej komunikácii.
Internetová lekáreò www.benulekaren.sk
Spoloènos BENU Slovensko, a.s., so sídlom Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava, IÈO: 47 920 670 vystupuje zároveò ako sprostredkovate¾ pre spoloènos BENU SK 54, s.r.o., so
sídlom Pribylinská 2A, 831 04 Bratislava, IÈO: 48 164 453, ktorá je prevádzkovate¾om internetovej lekárne BENU LEKÁREÒ na doméne www.benulekaren.sk a zároveò je
prevádzkovate¾om informaèného systému "Marketing internetovej lekárne BENU". Ak k tomu udelíte osobitný súhlas, pre úèely Marketingu internetovej lekárne BENU
spoloènos BENU Slovensko, a.s. bude spracúva ako sprostredkovate¾ pre prevádzkovate¾a BENU SK 54, s.r.o. Vae osobné údaje v rozsahu titul, meno a priezvisko, e-mailová
adresa, za úèelom zasielania informácií o ponuke tovaru a sluieb, o aktuálnych akciách a pre úèely realizácie iných marketingových aktivít a prieskumov tejto internetovej lekárne
www.benulekaren.sk. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Vá súhlas. S cie¾om prináa výhodné ponuky zákazníkom adresne, môu by tieto ponuky vytvárané
a zasielané aj na základe údajov (nákupov) vyplývajúcich z pouívania Vaej vernostnej karty alebo z Vaich nákupov uskutoènených na internetovej lekárni (tzv. profilovanie).
Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ, nebudú zverejòované ani nebudú poskytované na ïalie spracovávanie iným osobám. Osobné údaje môu by
sprístupnené alebo poskytnuté na interné administratívne úèely výluène osobám patriacim do skupiny BENU (najmä materskej spoloènosti, sesterským spoloènostiam
prevádzkovate¾a v krajinách EU).
Pod¾a èl. 21 GDPR máte právo kedyko¾vek namieta proti spracúvaniu Vaich osobných údajov na úèely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v
akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku môete zasla písomne na adresu BENU SK 54, s.r.o., Pribylinská 2A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na
adresu podpora@benulekaren.sk. Za námietku budeme povaova aj Vae odhlásenie sa z odberu reklamných ponúk internetovej lekárne BENU, ktoré Vám bude
umonené v kadej elektronickej komunikácii internetovej lekárne BENU.
Vae práva
Ako dotknutá osoba pod¾a GDPR máte právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) iadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyadova potvrdenie, èi sú
alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, úèel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie
neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov pod¾a èl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získa osobné údaje, ktoré sa Vás
týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovate¾ovi, v truktúrovanom, bene pouívanom a strojovo èitate¾nom formáte a právo prenies tieto údaje ïaliemu prevádzkovate¾ovi; (v)
namieta pod¾a pouèenia uvedeného vyie; (vi) na vymazanie údajov, ktorých úèel spracúvania sa skonèil alebo v prípadoch stanovených v èl. 17 GDPR.
Dôleité kontakty
Kontaktné údaje prevádzkovate¾a pre úèely ochrany osobných údajov: dpo@phoenix.sk.
Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo poda sanos dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hranièná 12, 820 07
Bratislava 27, Slovenská republika.
Informácie tu uvedené môeme v èase aktualizova, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracovávania osobných údajov, o èom Vás budeme vhodnou formou
informova. Aktuálnu verziu informácie nájdete vdy v kadej BENU lekárni alebo na stránke www.benulekaren.sk

Po preèítaní hore uvedeného pouèenia a podpísaním tejto iadosti dobrovo¾ne:
súhlasím s úèasou na vernostnom programe BENU a so spracovávaním mojich osobných údajov pre úèely Vernostného programu BENU, v rozsahu a spôsobom
uvedeným vyie. Súhlas je udelený na dobu platnosti vernostnej karty a zanikne, ak nebudem vernostnú kartu vyuíva po dobu viac ako 3 roky. Svoj súhlas môem
kedyko¾vek odvola zaslaním písomnej iadosti na adresu BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu
marketing123@benulekaren.sk. Beriem na vedomie, e odvolaním súhlasu nebude moja ïalia úèas na Vernostnom programe BENU objektívne moná. Osobné údaje
tu uvedené sú správne a aktuálne.

Dátum a podpis žiadateľa
súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov pre úèely Marketingu v rozsahu a spôsobom uvedeným vyie ako aj s mojím kontaktovaním za týmto úèelom,
a to najmä prostredníctvom elektronickej poty, formou newslettru alebo prostredníctvom sms/mms v zmysle zákona è. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách. Súhlas je udelený na dobu, po ktorú trvá moja úèas vo Vernostnom programe BENU, prièom ho môem kedyko¾vek odvola zaslaním písomnej
iadosti na adresu BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu marketing123@benulekaren.sk. Odvolanie súhlasu so
spracovávaním osobných údajov pre úèely Marketingu neznamená automaticky odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre úèely Vernostného programu
BENU. Osobné údaje tu uvedené sú správne a aktuálne.

Dátum a podpis žiadateľa
súhlasím so spracovávaním mojich osobných údajov pre úèely Marketingu internetovej lekárne BENU v rozsahu a spôsobom uvedeným vyie ako aj s mojím
kontaktovaním za týmto úèelom, a to najmä prostredníctvom elektronickej poty, formou newslettru alebo prostredníctvom sms/mms v zmysle zákona è. 351/2011 Z.
z. o elektronických komunikáciách. Súhlas je udelený na dobu, po ktorú trvá moja úèas vo Vernostnom programe BENU, prièom ho môem kedyko¾vek odvola
zaslaním písomnej iadosti na adresu BENU Slovensko, a.s., Pribylinská 2/A, 831 04 Bratislava alebo e-mailom na adresu podpora@benulekaren.sk.

Dátum a podpis žiadateľa
Odtlačok pečiatky lekárne

www.benulekaren.sk

