
 

 

Zásady ochrany osobných údajov v online lekárni Dr.Max 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov v internetovej lekárni Dr.Max upravujú zásady spracúvania 
a ochrany osobných údajov, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom niektorej z funkcionalít 
webového sídla (E-shopu) www.drmax.sk, v ktorom sa prostredníctvom spoločnosti Dr. Max 100 
realizuje internetový výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového sortimentu vo verejnej 
lekárni poskytujúcej lekárenskú starostlivosť pod označením Lekáreň Dr.Max. 

Uvedené zásady ochrany osobných údajov sú určené predovšetkým ako poučenie zákazníkom E-
shopu a členom Programu využívajúcim výhody Programu v prostredí E-shopu ako osobám 
v postavení tzv. dotknutých osôb podľa GDPR. 

Zásady spracúvania osobných údajov pre Program, v prípade ak ste členom Programu avšak Program 
nevyužívate v prostredí E-shopu, nájdete tu. 

Prostredníctvom týchto zásad Vám poskytujeme informácie o tom, aké osobné údaje o Vás 
spracúvame, na aké účely a aké sú ďalšie podmienky ich spracúvania. Zároveň Vám poskytujeme 
informácie o Vašich právach vyplývajúcich z ochrany osobných údajov.  
 
Použité pojmy 

Dotknutá osoba – osoba, ktorej osobné údaje sú v súvislosti s využívaním E-shopu a Programu 
v prostredí E-shopu spracúvané. 

Dr.Max 100 - spoločnosť Dr.Max 100 s.r.o., so sídlom Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, IČO: 48 
115 860, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 
37295/V, ktorá je prevádzkovateľom Internetového výdaja uskutočňovaného prostredníctvom 
Webového sídla. Dr.Max 100 patrí do skupiny lekární Dr.Max, ktorých materskou spoločnosťou je 
spoločnosť MIRAKL. 

E-shop – webové sídlo www.drmax.sk, na ktorom je prevádzkovaný Internetový výdaj vrátane 
Programu. 

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). 

Internetový výdaj – výdaj voľnopredajných liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkového 
sortimentu spoločnosťou Dr.Max 100 podľa Zákona o liekoch, zabezpečovaný prostredníctvom E-
shopu. Všeobecné podmienky Internetového výdaju nájdete tu. 

MIRAKL – spoločnosť MIRAKL, a.s. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – mestská 
časť Petržalka, IČO: 35 895 136, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 6716/B. 

http://www.drmax.sk/
https://www.drmax.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov-vernostny-program
http://www.drmax.sk/
https://www.drmax.sk/podmienky-internetoveho-vydaja


 

 

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej 
osoby (Dotknutej osoby). 

Program – vernostný program Dr.Max, prevádzkovaný spoločnosťou MIRAKL okrem iného aj v E-
shope. Cieľom programu je poskytovať jeho členom čo najviac zliav, výhod, akcií a iných benefitov 
vrátane služieb, ktoré by inak nezískali. Všeobecné podmienky vernostného programu sú dostupné 
tu. 

Zákon o liekoch – znamená zákon NR SR č. 362/2011 Z. z., o liekoch a zdravotníckych pomôckach 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

KTO SPRACÚVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTNUTÉ V RÁMCI NIEKTOREJ Z FUNKCIONALÍT E-SHOPU 
A NA AKÉ ÚČELY? 

Prevádzkovateľ a jeho sprostredkovatelia 

Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť MIRAKL, ktorá určuje účely 
a prostriedky spracúvania osobných údajov poskytnutých v rámci niektorej z funkcionalít E-shopu 
a primárne zodpovedá za spracúvanie týchto osobných údajov. 

Sprostredkovatelia v rámci Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru 

MIRAKL pre účely riadneho plnenia zmluvných vzťahov so svojimi zákazníkmi vrátane zabezpečenia 
riadnej prevádzky E-shopu a Programu ako aj pre marketingové účely motivované zlepšením služieb 
a skladby sortimentu podľa potrieb zákazníkov, využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sa v jeho 
mene podieľajú na plnení týchto cieľov MIRAKL. Za týmto účelom spracúvajú osobné údaje zákazníkov 
E-shopu v príslušnom rozsahu, ktorými disponuje MIRAKL. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné 
údaje zákazníkov E-shopu na základe zmluvy s MIRAKL, v jeho mene a na základe jeho pokynov. 

Týmito sprostredkovateľmi je niekoľko kategórií subjektov. 

Sprostredkovateľom je v prvom rade Dr. Max 100, ako držiteľ oprávnenia na prevádzkovanie verejnej 
lekárne a osoba zabezpečujúca prevádzku E-shopu a Internetového výdaja liekov v súlade so Zákonom 
o liekoch. Dr. Max spracúva Vaše osobné údaje najmä za účelom zaevidovania Vašej objednávky, jej 
vybavenia, t. j. jej prípravy, a odoslania. Dr. Max 100 vykonáva aj zber a odosielanie Vašich osobných 
údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít E-shopu za účelom vylepšovania služieb 
poskytovaných Vám prostredníctvom E-shopu ako aj marketingovej komunikácie prevádzkovateľovi 
osobných údajov spoločnosti MIRAKL. Dr. Max 100 rovnako zabezpečuje spracúvanie osobných 
údajov týkajúcich sa Vášho členstva v Programe ak jeho výhody využívate aj v prostredí E-shopu. 

Sprostredkovateľmi sú aj jednotlivé lekárne Dr. Max (prevádzkovatelia týchto lekární). Keďže ide 
o neuzavretú skupinu lekární, ich počet sa neustále mení. Aktuálny zoznam týchto lekární je 
k dispozícii na požiadanie v ktorejkoľvek lekárni označenej Dr.Max, ako aj na Webovom sídle na 
odkaze www.drmax.sk/lekarne. 

https://www.drmax.sk/zasady-ochrany-osobnych-udajov-vernostny-program
http://www.drmax.sk/lekarne


 

 

Lekárne Dr.Max ako sprostredkovatelia spoločnosti MIRAKL umožňujú zákazníkom E-shopu osobné 
prevzatie objednaného tovaru z E-shopu a rezerváciu tovaru v kamennej lekárni. Za týmto účelom 
spracúvajú osobné údaje zákazníkov E-shopu, ktorý si zvolili osobné prevzatie tovaru v konkrétnej 
lekárni a prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi zákazníkov E-shopu v rozsahu potrebnom na 
riadne doručenie objednaného tovaru. 

Lekárne Dr.Max ako sprostredkovatelia tiež umožňujú členom Programu použiť ich vernostnú kartu v 
ktorejkoľvek lekárni Dr.Max a odpočítať / pripočítať body na vernostnú kartu alebo poskytujú zľavu zo 
svojho sortimentu, v súlade so všeobecnými podmienkami Programu. Za týmto účelom 
prevádzkovatelia lekární Dr.Max, v ktorých sa člen Programu rozhodne využiť svoju vernostnú kartu, 
prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi členov Programu najmä v nasledovnom rozsahu: 
identifikačné údaje člena Programu, ktoré uviedol v prihláške podanej prostredníctvom E-shopu (resp. 
neskôr počas trvania jeho členstva v Programe v E-shope), údaje o nakúpenom sortimente v 
jednotlivých lekárňach zaznamenané na vernostnej karte, číslo vernostnej karty, počet bodov 
zaznamenaných na vernostnej karte, čas a miesto posledného nákupu, a pod. 

Ďalšími sprostredkovateľmi sú jednotliví obchodní partneri spoločnosti MIRAKL a tzv. sub-
sprostredkovatelia (osoby, ktoré spracúvaním osobných údajov na účely podľa týchto zásad, poverili 
sprostredkovatelia spracúvania osobných údajov poverení spoločnosťou MIRAKL), ktorí realizujú 
najmä činnosti/spracúvanie osobných údajov v súvislosti s prevádzkou E-shopu a Programu, 
zabezpečujú bezhotovostný platobný styk, doručujú Vám objednaný tovar, pomáhajú nám vybavovať 
Vaše reklamácie a sťažnosti, a taktiež zabezpečujú činnosti, smerujúce k marketingovej propagácii E-
shopu, Programu a neustálemu zlepšovaniu skladby sortimentu a služieb spoločnosti Dr.Max 100 
poskytovaných v E-shope. 

Zoznam týchto subjektov závisí od aktuálnej ponuky týchto služieb a nie je konečný. MIRAKL bude 
informovať zákazníkov E-shopu o zmenách ohľadom jeho sprostredkovateľov zabezpečujúcich pre 
zákazníkov E-shopu a pre spoločnosť MIRAKL jednotlivé služby a v jeho mene spracúvajú osobné údaje 
zákazníkov E-shopu za účelom poskytovania týchto služieb.  

V mene MIRAKL realizujú spracúvanie osobných údajov minimálne nasledovní sprostredkovatelia 
(subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje v mene a podľa pokynov MIRAKL): 

Účel spracúvania Sprostredkovateľ Stručná charakteristika 

Osobný odber tovaru Prevádzkovatelia 
lekární Dr.Max 

Osobné údaje zašleme do lekárne Dr.Max podľa 
výberu zákazníka. Lekáreň zákazníka overí a vydá 
mu tovar 

Prevádzka E-shopu/webu bart.sk s.r.o. prevádzka E-shopu, IT support 

Prevádzka E-shopu/webu CEOS s.r.o. Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít 
E-shopu, IT support 

Prevádzka E-shopu/webu  

BDC 

 

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít 
E-shopu, IT support 



 

 

Prevádzka E-shopu/webu 

Správa pokladničného 
softvéru 

Marketingové analýzy 

 
NRSYS s.r.o. 

 

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít 
E-shopu, IT support 

Spravuje pokladničný systém v lekárňach, 
ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj údaje o 
nákupoch členov Programu a ich vernostných 
kartách, spracúvané za účelom plnenia Programu 

Analýzy údajov člena Programu a nákupného 
správania zaznamenaného na vernostnej karte 
sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby 
(napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a 
(ii) pre potreby členov Programu za účelom čo 
najadresnejších ponúk benefitov na základe 
údajov na vernostnej karte 

Prevádzka E-shopu/webu KODYS SLOVENSKO, 
s.r.o. 

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít 
E-shopu, IT support 

Prevádzka E-shopu/webu 
a doručovanie tovaru 
zákazníkom 

Rinkai, s.r.o. Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít 
E-shopu a softvéru pri doručovaní zásielok 
zákazníkom. 

Rozposielanie sms 
zákazníkom E-shopu 

SMSbrána s.r.o. SMS rozposiela zákazníkom E-shopu na účely 
plnenia zmluvy (informácie o vybavení 
objednávky, doručení do lekárne na osobný 
odber a pod.); obsah sms sa môže týkať aj zmeny 
podmienok Internetového výdaja 

SMS rozposiela členom Programu, ktorí uviedli 
svoje telefónne číslo; obsah sms sa môže týkať 
zmeny všeobecných podmienok Programu alebo 
ponuky akcií, noviniek, informácií o otvorení 
novej lekárne a pod. 

IT support 

Marketingové analýzy 

mediworx software 
solutions, a.s. 

Zabezpečenie prevádzky niektorých funkcionalít 
E-shopu, IT support 

Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného 
správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre 
interné obchodné potreby (napr. pre účely 
zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby 
zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších 
ponúk tovaru 

Analýzy údajov člena Programu a nákupného 
správania zaznamenaného na vernostnej karte 
sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby 
(napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a 



 

 

(ii) pre potreby členov Programu za účelom čo 
najadresnejších ponúk benefitov na základe 
údajov na vernostnej karte 

Marketingové aktivity VIVnetworks.com s.r.o. Analýzy údajov zákazníkov a ich nákupného 
správania v E-shope sa vykonávajú: (i) pre 
interné obchodné potreby (napr. pre účely 
zlepšenia ponuky produktov) a (ii) pre potreby 
zákazníkov E-shopu za účelom čo najadresnejších 
ponúk tovaru 

Marketingové aktivity The Rocket Science 
Group LLC (služba 
Mailchimp) 

Zasielanie e-mailov s marketingovým obsahom 

Notifikačné emaily k 
objednávke zákaznikom E-
shopu 

Message Systems, Inc. 
(dba SparkPost), a 
Delaware corporation 
(“SparkPost”) 

Emaily rozposiela zákazníkom E-shopu na účely 
plnenia zmluvy (informácie o vybavení 
objednávky, doručení do lekárne na osobný 
odber a pod.); obsah emailu sa môže týkať aj 
zmeny Podmienok internetového výdaja 

Správa úložiska dát 
(servera) 

CEOS Data s.r.o. Spravovanie úložiska s osobnými údajmi a 
ostatnými údajmi získanými pri prevádzke E-
shopu resp. v súvislosti s ním vrátane osobných 
údajov z Programu a údajov o nákupnom 
správaní priradených k jednotlivým vernostným 
kartám 

Analýzy údajov člena Programu a nákupného 
správania zaznamenaného na vernostnej karte 
sa vykonávajú: (i) pre interné obchodné potreby 
(napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov) a 
(ii) pre potreby členov Programu za účelom čo 
najadresnejších ponúk benefitov na základe 
údajov na vernostnej karte 

Realizácia Programu – 
využitie vernostnej karty v 
jednotlivých lekárňach 
Dr.Max 

Prevádzkovatelia 
lekární Dr.Max a 
internetovej lekárne 
Dr.Max 

Títo sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje 
členov Programu za účelom plného využitia 
vernostnej karty v lekárňach Dr.Max a v E-shope 
(pripísanie / odpísanie bodov, využitie bodov na 
získanie zľavy z kúpnej ceny, príp. na výmenu za 
niektorý z produktov v sortimente lekární, 
umožnenie kontroly histórie nákupov na 
Webovom sídle Dr.Max zo strany členov 
Programu registrovaných na Webovom sídle 
Dr.Max a pod.) 

Bezplatná infolinka (call 
centrum) 

atlantis telecom spol. s 
r.o. 

Zabezpečenie bezplatnej infolinky pre zákazníkov 
E-shopu, členov Programu ako aj ostatných 
zákazníkov jednotlivých lekární Dr. Max, vrátane 



 

 

zabezpečenia uplatňovania práv vyplývajúcich 
s GDPR ako aj iných súvisiacich žiadostí. 

Archivácia prihlášok do 
Programu podaných 
prostredníctvom E-shopu 

Document 
Management Services 
s. r.o 

Archivácia Prihlášok v elektronickej podobe a 
likvidácia po uplynutí stanovenej doby (3 roky po 
ukončení členstva v Programe) 

e-mailová komunikácia 
ohľadom spokojnosti člena 
Programu s jednotlivými 
benefitmi za účelom ich 
neustáleho zlepšovania 

STAFFINO s.r.o. Člen Programu je kontaktovaný e-mailom so 
žiadosťou o ohodnotenie nákupu v konkrétnej 
lekárni Dr.Max za účelom neustáleho 
zlepšovania benefitov a služieb spojených s 
Programom aj podľa predstáv členov Programu 

 

  



 

 

Spracúvanie osobných údajov ďalšími osobami 

Osobné údaje našich zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu odovzdávame za účelom splnenia našich 
zmluvných záväzkov voči našim zákazníkom aj ďalším príjemcom, ktorí však odovzdané osobné údaje 
spracúvajú vo svojom mene ako samostatní prevádzkovatelia (tretie strany). Týmito príjemcami sú 
predovšetkým nasledovné subjekty: 

Účel spracúvania Tretie strany Stručná charakteristika 

Doručovanie 
tovaru 
zákazníkom 

Slovak Parcel 
Service s.r.o. 

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo 
poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje 
zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo 
vlastnom mene 

Doručovanie 
tovaru 
zákazníkom 

IN TIME s.r.o. Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo 
poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje 
zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo 
vlastnom mene 

Doručovanie 
tovaru 
zákazníkom 

Zásielkovňa 
s.r.o. 

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo 
poštou; ak si vyberie kuriéra, kuriér spracúva osobné údaje 
zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za účelom doručenia tovaru vo 
vlastnom mene 

Doručovanie 
tovaru 
zákazníkom 

Slovenská 
pošta, a.s. 

Zákazník si môže vybrať, či má záujem o doručenie kuriérom alebo 
poštou; ak si vyberie doručenie poštou, Slovenská pošta, a.s. 
spracúva osobné údaje zákazníkov v nevyhnutnom rozsahu za 
účelom doručenia tovaru vo vlastnom mene 

Ak ste ako člen Programu udelil podpisom/odoslaním prihlášky alebo kedykoľvek počas členstva v 
Programe súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov partnermi MIRAKL, ďalšími príjemcami 
osobných údajov uvedených na prihláške sú aj títo partneri MIRAKL, konkrétne:  

1. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B;  

2. ProCare, a.s. so sídlom Einsteinova 23-25, Bratislava 851 01, IČO: 35 890 568, zapísaná v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.: 3363/B; 

3. (Svet zdravia, a. s., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO 35 960 884, 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3721/B; a 

4. spoločnosť prevádzkujúca internetový portál Heureka.sk 

Súhlas týmto spoločnostiam je možné udeliť zaškrtnutím políčka v príslušnom bode prihlášky do 
Programu podanej prostredníctvom E-shopu, a to na marketingové účely a oslovovanie týmito 
spoločnosťami prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov. Tieto spoločnosti vystupujú po 
obdržaní osobných údajov členov Programu ako samostatní prevádzkovatelia a MIRAKL za 
spracúvanie osobných údajov zo strany týchto partnerov nenesie žiadnu zodpovednosť. MIRAKL totiž 
získava súhlas s odovzdaním osobných údajov týmto partnerom a následným spracovaním osobných 
údajov (v rozsahu uvedenom na Prihláške) týmito partnermi v ich mene a na ich zodpovednosť. 



 

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho 
priestoru) 

MIRAKL ako prevádzkovateľ vždy dbá o to, aby Vaše osobné údaje boli poskytnuté do tretích krajín 
len v absolútne nevyhnutnej miere, a aby subjekty (sprostredkovatelia), ktorým sú tieto údaje 
poskytované, zabezpečovali čo najvyššie štandardy bezpečnosti spracúvania osobných údajov. 

MIRAKL prenáša Vaše osobné do krajín mimo EÚ v prípade, že si zvolíte doručenie tovaru do krajiny 
mimo EÚ. V takom prípade MIRAKL odovzdá Vaše osobné údaje doručovateľovi zabezpečujúcemu 
doručenie tovaru, v zmysle Vášho výberu spôsobu doručenia (pošta / kuriér). 

MIRAKL taktiež odovzdáva Váš e-mail spoločnosti The Rocket Science Group LLC. Táto spoločnosť 
poskytuje službu s názvom MailChimp, ktorá slúži na hromadné rozposielanie e-mailov. MIRAKL 
využíva túto službu rozposielania e-mailov na rozposielanie marketingových ponúk (t.j. ponúk 
s rôznymi zľavami, akciami, inými benefitmi). Toto neplatí, ak ste vyjadrili svoj nesúhlas so zasielaním 
týchto ponúk na Váš e-mail. 

Spoločnosť The Rocket Science Group LLC je súčasťou tzv. EU – US Privacy Shield (Rozhodnutia 
Európskej komisie o primeranosti). 

Zoznam spoločností spadajúcich pod EU – US Privacy Shield je dostupný na webovej stránke 
www.privacyshield.gov/list. 

AKÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A PREČO? 

Osobné údaje Dotknutých osôb spracúvame v rôznom rozsahu podľa toho či ide o tzv. registrovaného 
zákazníka alebo neregistrovaného zákazníka. 

Osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame v nasledovnom rozsahu a za nasledovným 
účelom: 

1. osobné údaje potrebné pre vytvorenie užívateľského konta v E-shope a vybavenie objednávok 
registrovaných zákazníkov. Osobné údaje na tento účel spracúvame v nasledovnom rozsahu: 

a. povinné osobné údaje – Meno a priezvisko; dátum narodenia, telefónne číslo, číslo 
vernostnej karty k Programu, e-mailová adresa; 

b. nepovinné osobné údaje – titul, pohlavie (oslovenie), fakturačná adresa a/alebo 
adresa na doručenie (ulica a číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, štát); 

v prípade ak pre vytvorenie užívateľského konta využijete Vaše google alebo facebook 
konto, spracúvame nasledovné povinné osobné údaje: meno, e-mailová adresa, údaj 
o predvoľbe jazyka a profilová fotka. Po kliknutí na príslušnú možnosť zaregistrovať sa 
prostredníctvom týchto sociálnych sietí sa príslušné osobné údaje z databázy týchto 
sociálnych sietí predvyplnia v online registračnom formulári a zákazník má možnosť ich 
pred odoslaním upraviť / doplniť; 

2. osobné údaje potrebné pre vybavenie objednávok neregistrovaných zákazníkov. Osobné 
údaje na tento účel spracúvame v nasledovnom rozsahu: 



 

 

a. povinné osobné údaje – Meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo, dodacia/poštová 
adresa (ulica a číslo domu, poštové smerové číslo, mesto, štát); 

b. nepovinné osobné údaje – číslo vernostnej karty; 
 

3. osobné údaje potrebné pre vytvorenie členstva v Programe – prihláška do Programu podaná 
prostredníctvom funkcionality E-shopu: 

a. povinné osobné údaje – Meno a priezvisko, dátum narodenia, kontaktná/poštová 
adresa (ulici, číslo domu, obec, poštové smerovacie číslo, štát), telefónne číslo, e-mail; 

b. nepovinné osobné údaje – pohlavie (oslovenie), titul. 
 

4. osobné údaje, ktoré sú potrebné pre zaznamenávanie nákupného správania pri používaní 
vernostnej karty Programu a E-shopu: údaje o nakúpenom sortimente v jednotlivých 
lekárňach a E-shope, čase nákupov a údaje získané analýzou týchto údajov. 

Konkrétne osobné údaje Dotknutých osôb spracúvame na tieto účely: 

1. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s Programom 
 

Druh osobného údaju Účel jeho spracúvania 

A) POVINNÉ ÚDAJE 

Meno a priezvisko Identifikácia člena Programu počas trvania jeho členstva 
 
Identifikácia člena Programu v prípade predloženia 
stratenej odcudzenej VK v lekárni, odhalenie zneužitia 
vernostnej karty 
 
Oslovenie v komunikácii s členom Programu 
 
Poskytovanie benefitov na meniny člena Programu 

Kontaktná / Poštová adresa Identifikácia zmluvného partnera 
 
Komunikácia v poštovom styku (najmä ak člen Programu 
neudelil súhlas s komunikáciou elektronickými 
prostriedkami) 
Zaslanie novej vernostnej karty po strate / odcudzení 
Zaslanie vernostnej karty pri vstupe do Programu 
vyplnením elektronickej prihlášky 

Dátum narodenia Overenie vekovej hranice 18 rokov pre vstup do Programu 
 
Identifikácia člena Programu pri zhode mien a adries (napr. 
otec a syn) 
 
Poskytovanie benefitov viazaných na vek / dátum 
narodenia (napr. u členov Programu veľmi obľúbená 
narodeninová zľava) 



 

 

Číslo vernostnej karty Identifikácia člena Programu (jeho vernostnej karty) pri 
nákupe, priradenie nákupnej histórie ku karte 

E-mail Komunikácia s členom Programu vo vzťahu k jeho účasti v 
Programe (napr. informácia o zmene všeobecných 
podmienok Programu) 
 
Zasielanie ponúk s rôznymi benefitmi (akcie, zľavy, nové 
produkty), pokiaľ člen Programu udelil osobitný súhlas na 
zasielanie takýchto e-mailov 
 
Komunikácia ohľadom spokojnosti člena Programu s 
jednotlivými benefitmi za účelom ich neustáleho 
zlepšovania 
 
Zasielanie spoločnosti Heureka ako samostatnému 
prevádzkovateľovi, ak udelil zákazník osobitný súhlas s ich 
zaslaním  

B) NEPOVINNÉ ÚDAJE 

Pohlavie, titul Oslovenie člena Programu pri jednotlivých ponukách 
Adresnejšie ponuky benefitov na základe pohlavia (napr. 
dámskej kozmetiky pre ženy) 

Telefónne číslo Komunikácia s členom Programu vo vzťahu k jeho účasti v 
Programe (napr. informácia o zmene všeobecných 
podmienok Programu) a jeho spokojnosti s jednotlivými 
benefitmi za účelom ich neustáleho zlepšovania 
 
Zasielanie ponúk s rôznymi benefitmi (akcie, zľavy, nové 
produkty) 

C) ÚDAJE O NÁKUPNOM SPRÁVANÍ 

Údaje o nákupnom správaní 
zaznamenaného na konkrétnej 
vernostnej karte (druh nakúpeného 
sortimentu, konkrétne lekárne a čas 
nákupu) spolu s údajmi z prihlášky do 
Programu 

Uskutočnenie analýz údajov o zakúpených produktoch (i) 
pre interné obchodné potreby (napr. pre účely zlepšenia 
ponuky produktov, personálneho obsadenia lekární v 
závislosti od ich návštevnosti, a pod.) a (ii) pre potreby 
členov Programu za účelom čo najadresnejších ponúk 
benefitov na základe údajov na vernostnej karte (v tomto 
prípade sa výsledky analýz priraďujú ku konkrétnej 
vernostnej karte, t.j. predmetnom analýzy je aj nákupné 
správanie spolu s údajmi člena Programu ako celok) 

D) ÚDAJE POCHÁDZAJÚCE Z ANALÝZ NÁKUPNÉHO SPRÁVANIA 

Údaje získané rôznymi formami 
analýzy súhrnných údajov 
nákupného správania 
zaznamenaného na vernostnej karte 
spolu s údajmi z prihlášky do 
Programu 

Využitie údajov z analýz (i) pre interné obchodné potreby 
(napr. pre účely zlepšenia ponuky produktov, personálneho 
obsadenia lekární v závislosti od ich návštevnosti, a pod.) a 
(ii) pre potreby členov Programu za účelom čo 
najadresnejších ponúk benefitov na základe údajov na 
vernostnej karte 



 

 

 
2. Osobné údaje spracúvané v súvislosti s E-shopom 

 

Druh osobného údaju Účel jeho spracúvania 

A) POVINNÉ ÚDAJE 

Meno a priezvisko Identifikácia zmluvného partnera 
 
Oslovenie zákazníka v komunikácii  
 
Prevádzka služby nezáväznej rezervácie voľnopredajných 
produktov za účelom ich kúpy v konkrétnej kamennej 
lekárni Dr.Max, poskytovanú Dr.Max 100 

Kontaktná / Poštová adresa Identifikácia zmluvného partnera 
 
Komunikácia v poštovom styku – zabezpečenie doručenia 
objednávky 
 
Prevádzka služby nezáväznej rezervácie voľnopredajných 
produktov za účelom ich kúpy v konkrétnej kamennej 
lekárni Dr.Max, poskytovanú Dr.Max 100 

Dátum narodenia Identifikácia zmluvného partnera 
 
Prevádzka služby nezáväznej rezervácie voľnopredajných 
produktov za účelom ich kúpy v konkrétnej kamennej 
lekárni Dr.Max, poskytovanú Dr.Max 100 

E-mail Komunikácia so zákazníkom vo vzťahu k jeho objednávke, 
plnenie zákonných povinností a informovanie zákazníka 
o stave jeho objednávky  
 
Vybavovanie reklamácií 
 
Marketingová komunikácia  - najmä zasielanie ponúk s 
rôznymi benefitmi (akcie, zľavy, nové produkty), pokiaľ 
zákazník udelil osobitný súhlas na zasielanie takýchto e-
mailov 
 
Komunikácia ohľadom spokojnosti zákazníka s nákupom 
v E-shope 
 
Prevádzka služby nezáväznej rezervácie voľnopredajných 
produktov za účelom ich kúpy v konkrétnej kamennej 
lekárni Dr.Max, poskytovanú Dr.Max 100 

Číslo vernostnej karty Identifikácia zákazníka pri nákupe a umožnenie využitia 
príslušných výhod vyplývajúcich z členstva v Programe 

B) NEPOVINNÉ ÚDAJE 



 

 

Pohlavie, titul Identifikácia zmluvného partnera 
 
Oslovenie zákazníka v komunikácii 
 
Marketingová komunikácia – najmä adresnejšie ponuky 
benefitov na základe pohlavia (napr. dámskej kozmetiky 
pre ženy) 
 
Prevádzka služby nezáväznej rezervácie voľnopredajných 
produktov za účelom ich kúpy v konkrétnej kamennej 
lekárni Dr.Max, poskytovanú Dr.Max 100 

Telefónne číslo Komunikácia so zákazníkom vo vzťahu k jeho objednávke, 
plnenie zákonných povinností a informovanie zákazníka 
o stave jeho objednávky  
 
Vybavovanie reklamácií 
 
Marketingová komunikácia  - najmä oboznamovanie 
zákazníka s  ponukami a rôznymi benefitmi (akcie, zľavy, 
nové produkty), pokiaľ zákazník udelil osobitný súhlas na 
zasielanie takýchto e-mailov 
 
Komunikácia ohľadom spokojnosti zákazníka s nákupom 
v E-shope 
 
Prevádzka služby nezáväznej rezervácie voľnopredajných 
produktov za účelom ich kúpy v konkrétnej kamennej 
lekárni Dr.Max, poskytovanú Dr.Max 100 

Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov a ako dlho ich spracúvame? 

Vaše osobné údaje, poskytnuté nám prostredníctvom Webového sídla, uchovávame po dobu 
stanovenú zákonom, resp. po nevyhnutnú dobu, a to nasledovne: 

Dotknutá osoba Právny základ spracúvania Doba spracúvania 

Neregistrovaní 
zákazníci 

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj 
tovaru, jeho doručenie, reklamačný 
proces, a pod.); po skončení zmluvy: (i) 
náš oprávnený záujem na archivácii pre 
účely uplatňovania nárokov zo zmluvy, 
preukázania súladu s GDPR a taktiež (ii) 
zákon pri plnení povinností pre účtovné 
/daňové účely. 

Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy 
a následne osobné údaje archivujeme po 
dobu stanovenú zákonom pre účely 
uplatnenia nárokov v rámci záručnej 
doby, účtovné a daňové účely. 

Neregistrovaní 
zákazníci 

Oslovovanie s e-mailovými ponukami 
tovarov - na základe oprávneného 

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási 
zo zasielania e-mailov s ponukami 



 

 

záujmu v zmysle zákona bez potreby 
udelenia osobitného súhlasu podľa ust. § 
62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách 

tovarov (na túto možnosť je upozornený 
pravidelne v každom e-maili); najviac 
však 3 roky od posledného otvorenia 
emailu s ponukou (uchovávame logy 
o otvorení emailu). 

Registrovaní 
zákazníci 

Plnenie zmluvy voči zákazníkom (predaj 
tovaru, jeho doručenie, reklamačný 
proces, využívanie služby overenia 
dostupnosti liekov, a pod.); po skončení 
zmluvy: (i) náš oprávnený záujem na 
archivácii pre účely uplatňovania 
nárokov zo zmluvy, preukázania súladu s 
GDPR a taktiež (ii) zákon pri plnení 
povinností pre účtovné /daňové účely. 

Po celú dobu trvania registrácie v E-
shope a následne osobné údaje 
z kúpnych zmlúv archivujeme po dobu 
stanovenú zákonom pre účely uplatnenia 
nárokov v rámci záručnej doby, účtovné 
a daňové účely. 

Registrovaní 
zákazníci 

Marketingové analýzy nákupného 
správania a využívania služby overenia 
dostupnosti produktov v lekárni  - 
oprávnený záujem na vylepšovaní 
sortimentu E-shopu, vyhodnocovaní 
úspešnosti predaja výrobkoch 
a vylepšovaní funkcionalít E-shopu na 
základe zbierania a analýzy osobných 
údajov a nákupného správania. 

Po dobu trvania registrácie 
registrovaného zákazníka v E-shope 
a následne 3 roky po zrušení registrácie; 
ak registrácia nie je zrušená, po dobu 3 
rokov od poslednej aktivity 
v elektronickom konte: (i) od posledného 
prihlásenia do konta v E-shope, (ii) 
poslednej zaznamenanej aktivity v E-
shope v prípade permanentného 
prihlásenia v E-shope. 

Registrovaní 
zákazníci 

Oslovovanie s e-mailovými ponukami 
tovarov - na základe zákona bez potreby 
udelenia osobitného súhlasu podľa ust. § 
62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. 
o elektronických komunikáciách. 

Do momentu, kým sa zákazník neodhlási 
zo zasielania e-mailov s ponukami 
tovarov (na túto možnosť je upozornený 
pravidelne v každom e-maili); najviac 
však 3 roky od posledného otvorenia 
emailu s ponukou (uchovávame logy 
o otvorení emailu). 

Registrovaní 
zákazníci  

Súhlas zákazníka so spracúvaním 
osobných údajov pre účely jeho 
prihlásenia do Programu a jeho účasti na 
ňom. 

Do momentu odvolania súhlasu; 
najneskôr do ukončenia členstva v 
Programe. 

Zákazníci, ktorí si 
vyžiadajú zaslanie 
tovaru do 
zahraničia 

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi Po celú dobu trvania kúpnej zmluvy 
a následne osobné údaje archivujeme po 
dobu stanovenú zákonom pre účtovné 
a daňové účely. 

Zákazníci, ktorí 
uskutočnili nákup 

Zaslanie e-mailu spoločnosti Heureka za 
účelom e-mailového oslovenia s 
prieskumom spokojnosti v rámci 

Do momentu odvolania súhlasu 
zákazníka; najneskôr do uplynutia doby 3 
rokoch od posledného nákupu v E-
shope. 



 

 

programu „Overené zákazníkmi“1 – na 
základe súhlasu zákazníka 

Rezervačná 
služba 

Plnenie zmluvy voči zákazníkovi na jeho 
žiadosť (poskytovanie služby) 

Po dobu 48 hodín od potvrdenia 
nezáväznej rezervácie kamennou 
lekárňou 

Po uplynutí doby spracúvania vrátane archivácie osobné údaje anonymizujeme. 

Voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu má dotknutá osoba právo 
namietať (viac informácií nižšie pri práve namietať). 

Aké máte práva? 

a. právo odvolať poskytnutý súhlas 

Ktorýkoľvek zo súhlasov udelených spoločnosti MIRAKL má dotknutá osoba (osoba, ktorej osobné 
údaje sa spracúvajú)  právo kedykoľvek odvolať ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených nižšie.  

b. právo požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom 

Ako máte ako dotknutá osoba právo požadovať od MIRAKL ako prevádzkovateľa potvrdenie o 
tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup 
k týmto osobným údajom a aj ďalšie informácie v zmysle GDPR (čl. 15). 

c. právo na opravu 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby MIRAKL ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu 
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo 
na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 
vyhlásenia. 

d. právo na obmedzenie spracúvania 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby MIRAKL ako prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie 
Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: a) dotknutá osoba napadne 
správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť 
správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti 
vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už 
nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na 
preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala 
voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR na základe oprávneného záujmu MIRAKL ako 

 
1 Bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle spoločnosti Heureka na tomto odkaze. 

 

https://www.heurekashopping.sk/resources/attachments/p0/61/obchodne-podmienky-overene-zakaznikmi-heurekask-2016.pdf


 

 

prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú 
nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. 

Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s 
Vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, 
alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného 
záujmu Únie alebo členského štátu. 

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, MIRAKL ako prevádzkovateľ informuje 
pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

e. právo na prenosnosť osobných údajov 

Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli 
MIRAKL ako prevádzkovateľovi pri nákupe v E-shope, v štruktúrovanom, bežne používanom a 
strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez 
toho, aby Vám MIRAKL ako prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránila, ak: 
a) sa spracúvanie zakladá na zmluve, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými 
prostriedkami. Ako dotknutá osoba máte pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov 
právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému 
prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Toto právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na 
práva a slobody iných. 

f. právo na výmaz 

Ako dotknutá osoba máte tiež právo dosiahnuť u MIRAKL ako prevádzkovateľa bez zbytočného 
odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez 
zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné 
údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba 
namieta voči spracúvaniu na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne 
oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na základe 
oprávneného záujmu pre účely priameho marketingu (ak Mirakl bude v budúcnosti spracúvať 
osobné údaje zákazníkov E-shopu na účely priameho marketingu na základe oprávneného 
záujmu); c) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; d) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa 
splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ 
podlieha. 

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na 
dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane 
technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných 
údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu 
alebo repliky. 

Žiadosti o výkon týchto Vašich práv ako dotknutej osoby splní Mirakl bezplatne. Ak sú Vaše 
žiadosti ako dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu 
sa povahu, prevádzkovateľ môže buď: a) požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci 



 

 

administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie 
požadovaného opatrenia, alebo b) odmietnuť konať na základe žiadosti. 

 

g. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 

Ak MIRAKL ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu (viď 
vyššie), máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu a MIRAKL nesmie ďalej Vaše osobné 
údaje na základe oprávneného záujmu spracúvať, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené 
dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody 
na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ MIRAKL bude 
v budúcnosti spracúvať Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu na účely priameho 
marketingu (o čom budete informovaní), máte právo namietať a MIRAKL už nesmie za týmto 
účelom osobné údaje dotknutej osoby spracúvať. 

Právo namietať môžete uplatniť aj kliknutím na link uvedený v každom e-maili s ponukami 
tovarov. Kliknutím na link sa trvalo odhlásite z databázy na zasielanie týchto e-mailov. 

Ako odpovieme na Vašu žiadosť? 

Poskytneme Vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, a to  bez 
zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená 
lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť 
žiadosti a počet žiadostí. O každom takomto predĺžení Vás budeme informovať do jedného 
mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak podáte žiadosť 
elektronickými prostriedkami, informácie sa Vám podľa možnosti poskytnú elektronickými 
prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. 

h. právo podať sťažnosť na Úrad 

Ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv v súvislosti so s spracúvaním Vašich osobných 
údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 
Bratislava, webové sídlo: https://www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu 
osobných údajov v členskom štáte svojho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu Vašej práce 
(ďalej len „dozorný orgán“). 

Dozorný orgán, ktorému sa sťažnosť podala, Vás bude informovať o pokroku a výsledku sťažnosti 
vrátane možnosti podať súdny prostriedok nápravy.  

i. právo nechať sa zastúpiť 

Máte tiež právo poveriť neziskový subjekt, organizáciu alebo združenie, ktoré boli riadne zriadené 
v súlade s právom členského štátu, ktorých ciele podľa stanov sú vo verejnom záujme a ktoré 
pôsobia v oblasti ochrany práv a slobôd dotknutých osôb, pokiaľ ide o ochranu ich osobných 
údajov, aby podali sťažnosť vo Vašom mene, aby vo Vašom mene uplatnili vyššie uvedené práva 



 

 

podať sťažnosť dozornému orgánu a podať súdny prostriedok nápravy a aby vo Vašom mene 
uplatnili právo na náhradu škody v dôsledku porušenia GDPR zo strany Dr.Max 100 alebo 
niektorým z jeho sprostredkovateľov, ak to umožňuje právo členského štátu. 

Ako si uplatniť svoje práva podľa GDPR alebo zistiť bližšie informácie o spracúvaní osobných 
údajov? 

a. na bezplatnej infolinke Dr.Max, ktorú preváfzkuje/zabezpečuje MIRAKL: 0800 60 60 70;  
b. e-mailom na e-mailovej adrese: drmax@drmax.sk – v texte e-mailu prosím vždy uveďte, že sa 

obraciate na MIRAKL a zanechajte na seba telefónne číslo, aby sme Vás mohli kontaktovať; 
c. poštou na poštovej adrese: Dr.Max 100 s.r.o., Stará Vajnorská 18, 831 04 Bratislava, Slovenská 

republika; 
d. e-mailom u Zodpovednej osoby pre oblasť osobných údajov ustanovenú MIRAKL ako 

prevádzkovateľom možno kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@drmax.sk. 

Záverečné ustanovenia 

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018 a vzťahujú sa aj na zákazníkov, ktorí vstúpili do 
zmluvného vzťahu s MIRAKL alebo Dr.Max 100 pred dňom 25.5.2018. Tieto Zásady sú nepretržite 
prístupné na Webovom sídle www.drmax.sk. 

Tieto zásady spracúvanie osobných údajov sú platné o účinné ku dňu 1. 8. 2021. 
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