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ODVOLANIE SÚHLASU ČLENA VERNOSTNÉHO PROGRAMU DR.MAX 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 alebo telefónne číslo prosím uveďte, aby sme Vás vedeli kontaktovať za účelom 

odstránenia prípadného nesprávneho alebo neúplného vyplnenia formuláru. Ostatné údaje slúžia na 

Vašu správnu identifikáciu ako člena Programu. 

Tento formulár slúži na odvolanie nižšie uvedených súhlasov, ktoré som udelil/a 

spoločnosti 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 prevádzkovateľovi Programu1. 

Ktorýkoľvek z vyššie uvedených súhlasov môžete odvolať aj kedykoľvek priamo na našej 

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

Vám poskytnú potrebné informácie a zodpovedajú akékoľvek Vaše otázky.  

Súhlas č. 1: Odvolávam svoj súhlas, ktorý som udelil/a MIRAKL, aby spracúval moje osobné 

údaje uvedené na Prihláške, číslo vernostnej karty, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré som 

poskytol/poskytla alebo inak sprístupnil/a 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 mojej vernostnej 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/a.  

ODVOLANIE TOHTO SÚHLASU MÁ ZA NÁSLEDOK UKONČENIE VÁŠHO 

ČLENSTVA V PROGRAME. ČLENSTVO UKONČÍTE AJ VRÁTENÍM VERNOSTNEJ 

KARTY V KTOREJKOĽVEK LEKÁRNI DR.MAX. 

Odvolávam súhlas č. 1: 

áno  nie  

                                                           
1 Tento formulár platí aj pre členov Programu, ktorí podali prihlášku pred 25.5.2018. Vzhľadom na 

mierne odlišnú formuláciu jednotlivých súhlasov v prihláškach pred 25.5.2018 sa nemusia znenia 

v tomto formulári zhodovať so znením udelených súhlasov. Ide však len o formulačný rozdiel, nakoľko 

účely, pre ktoré boli súhlasy udelené, sú v zásade rovnaké. Členovia Programu však nemôžu odvolať 

súhlas pod č. 3 (súhlas pre partnerov MIRAKL), nakoľko spracúvanie osobných údajov týmito 

partnermi bolo po 25.5.2018 ukončené.   
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Súhlas č. 2: Odvolávam svoj súhlas, ktorý som udelil/a MIRAKL na zasielanie informácií 

o aktuálnych akciových ponukách a iných benefitoch, či novinkách o produktoch lekární 

Dr.Max, ktoré by som mohol/mohla využiť a získať tak ďalšie zľavy a iné benefity,  ktoré by 

som inak nezískal/a, a to 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).   

ODVOLAŤ TENTO SÚHLAS MȎŽETE AJ JEDNODUCHÝM KLIKNUTÍM NA LINK 

UVEDENÝ NA KONCI KAŽDÉHO E-MAILU S MARKETINGOVÝMI PONUKAMI. 

ODVOLANIE TOHTO SÚHLASU NEMÁ ZA NÁSLEDOK SKONČENIE VAŠEJ ÚČASTI 

V PROGRAME.   

Odvolávam súhlas č. 2: 

áno  nie  

 

Súhlas č. 3: Odvolávam svoj súhlas, ktorý som udelil/a MIRAKL na poskytnutie osobných 

údajov uvedených 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.  

ODVOLANÍM TOHTO SÚHLASU VYMENOVANÉ SPOLOČNOSTI UKONČIA 

ZASIELANIE MARKETINGOVÝCH PONÚK. ODVOLANIE TOHTO SÚHLASU NEMÁ 

ZA NÁSLEDOK SKONČENIE VAŠEJ ÚČASTI V PROGRAME.   

Odvolávam súhlas č. 3: 

 

 áno  nie  

 

 

 

Dátum ____________    ________________________________ 

Podpis člena Programu 

 


