
Súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Podpisom tohto registračného formulára súhlasím, aby spoločnosti PEDAG s.r.o. a PEDAG DK s.r.o. spracúvali moje
osobné údaje uvedené na tomto registračnom formulári, číslo vernostnej karty, ako aj ďalšie osobné údaje, ktoré
poskytnem alebo inak sprístupním spoločnostiam PEDAG s.r.o. a PEDAG DK s.r.o. ktoré sú prevádzkovateľom lekární v ich
prevádzkach v rámci účasti vo Vernostnom Programe PEDAG alebo v súvislosti s ňou (vrátane údajov o spotrebiteľskom
správaní zaznamenaných na vernostnej karte na základe dobrovoľného predloženia vernostnej karty členom Vernostného
programu PEDAG pri nákupe v ktorejkoľvek z prevádzok/lekárňach spoločností PEDAG s.r.o. a PEDAG DK s.r.o.), a to na
účely plnenia Vernostného programu PEDAG 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 –
Marketing Vernostného Programu PEDAG.

Súhlas s elektronickou komunikáciou s členom Vernostného programu PEDAG

2. Informovanie o aktuálnych ponukách a akciách: Ako člen Vernostného programu chcem byť informovaný o aktuálnych
akciových ponukách a iných výhodách, novinkách o produktoch v prevádzkach/lekárňach spoločností PEDAG s.r.o. a
PEDAG DK s.r.o., ktoré by som mohol využiť a získať tak ďalšie zľavy ako aj iné výhody, ktoré by som inak nemohol získať.
Preto udeľujem súhlas spoločnostiam PEDAG s.r.o. a PEDAG DK s.r.o. so zasielaním správ, informácií o novinkách,
ponukách produktov lekární PEDAG a ďalších súvisiacich informácií prostredníctvom príslušných komunikačných kanálov
(napr. e-mailom, smskou, telefonickým oslovením, resp. inými primeranými formami komunikácie).

áno nie

Podpisom tohto registračného formulára potvrdzujem, že som sa oboznámil so Všeobecnými podmienkami Vernostného

programu PEDAG, ktoré sú na vyžiadanie prístupné v ktorejkoľvek z prevádzok/lekární spoločností PEDAG DK s.r.o. a

PEDAG s.r.o., ako aj na internetovej stránke www.pedag.sk/vernostny-program. Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie

a oboznámenie sa s poučením dotknutej osoby ohľadom spracúvania osobných údajov.

Registračný formulár pre  

Vernostný program PEDAG

Prosím sem napíšte číslo Vašej karty, ktoré nájdete pod         Dátum vyplnenia
čiarovým kódom na Vašej vernostnej karte PEDAG:                 registračného

formulára:

Podpis žiadateľa o 
do vernostného 
programu PEDAG:

Meno * Titul

Priezvisko * Muž/Žena

Ulica * Číslo popisné *

Mesto * PSČ *

Dátum narodenia * e-mail Telefón *

Údaje označené * sú pre registráciu povinné.


