Pravidla pro Souhlas s poskytnutím osobních
údajů
Do programu zákaznické karty Lékárny Lobeček se může
registrovat jakýkoli občan České republiky (dále jen klient).
Klient poskytne Organizátorovi tyto údaje:
- příjmení a jméno klienta
- adresa trvalého bydliště klienta
- rodné číslo klienta
- telefonní číslo a e-mail klienta
- údaje o zdravotní pojišťovně klienta
- informace o léčivech a zdravotnických prostředcích, které
klient zakoupil/zakoupí nebo si je vyzvednul/vyzvedne v
lékárně provozované společností (dále osobní údaje).
Poskytnutí uvedených osobních údajů je dobrovolné
Klient je oprávněn zúžit uvedený rozsah zpracovávaných osobních
údajů, přičemž bere na vědomí, že pokud neposkytne souhlas se
zpracováním jména a příjmení, rodného čísla nebo informace o
léčivech a zdravotnických prostředcích, které klient zakoupil/
zakoupí nebo si je vyzvednul/vyzvedne v lékárně provozované
společností, pak nemůže být zařazen do uvedeného klientského
systému.
Na základě poskytnutých údajů bude klientovi vystavena zákaznická
karta Lékárny Lobeček:

Karta je vedena na konkrétní jméno konkrétního klienta a
může být použita pouze v souladu s aktuálně platnými pravidly
Organizátor může účely používání zákaznické karty Lékárny
Lobeček dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat
doplněním pravidel
Zpracování osobních údajů:
Organizátor může účely používání zákaznické karty Lékárny
Lobeček dále upravit či rozšířit, o čemž bude informovat
doplněním pravidel
Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným
zpracováním vlastními zaměstnanci, prostředky výpočetní
techniky
Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické
podobě s omezeným přístupem třetích osob
Osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům
společnosti
Nevyžádá-li si klient zrušení registrace, má se za to, že s
doplněnými pravidly souhlasí
Poučení o právech podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních
údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného
odkladu předat, a to za podmínek stanovených v ustanovení §
12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Obsahem informace je vždy sdělení o:
a) účelu zpracování osobních údajů
b) osobních údajích, případně kategoriích osobních
údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně
veškerých dostupných informací o jejich zdroji

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s
jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě
tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž
obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů
subjektu údajů
d) příjemci, případně kategoriích příjemců
Správce má právo za poskytnutí informace požadovat
přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na
poskytnutí informace
Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že společnost jako
správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních
údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména
jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
zpracování, může:
a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních
údajů
Je-li uvedená žádost subjektu údajů shledána oprávněnou,
správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav
Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti klienta, má
subjekt údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu
osobních údajů (dále Úřad)
Uvedený postup nevylučuje, aby se klient obrátil se svým
podnětem na Úřad přímo.
Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu
údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování
jejího nároku podle zvláštního zákona

Došlo-li při zpracování osobních údajů k porušení povinností
uložených zákonem u správce nebo u zpracovatele,
odpovídají za ně společně a nerozdílně

