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Doplnenie osobných údajov a súhlasov člena Vernostného 

Programu PEDAG so spracúvaním osobných údajov 
 

1. Identifikácia člena Vernostného Programu PEDAG (Vernostný Program PEDAG „VPP“). 

Meno:  Titul:  

Priezvisko:  Čislo 
vernostnej 

karty 
PEDAG: 

 

Dátum 
narodenia: 

 

e-mail*:  Tel. 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 Vernostného Programu PEDAG. 

2. Tento formulár slúži pre člena Vernostného Programu PEDAG na: 
- doplnenie osobných údajov neuvedených na Registračnom Formulári pre Vernostný Program 

PEDAG (ďalej len „Registračný Formulár“) alebo opravu neaktuálnych osobných údajov 
- dodatočné udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ak ich neudelil na Registračnom 

formulári,  
 
ktoré poskytol a udelil Prevádzkovateľovi Vernostného Programu PEDAG (ďalej len 
„Prevádzkovateľ VPP“) ktorým sú spoločnosti PEDAG s.r.o. so sídlom Ľudovíta Štúra 2044/3, 026 
01 Dolný Kubín, IČO: 46309021 a PEDAG DK s.r.o. so sídlom Ľudovíta Štúra 2044/3, 026 01 Dolný 
Kubín, IČO: 52152740, ktoré sú prevádzkovateľom verejných lekární: Lekáreň PEDAG so sídlom 
prevádzky Párnica 127, 026 01 Párnica, Pobočka verejnej lekárne PEDAG Istebné so sídlom 
prevádzky Istebné 152, 027 53 Istebné a Lekáreň PEDAG Bysterec so sídlom prevádzky Lucenkova 
2477/17, 026 01 Dolný Kubín (ďalej leň Lekárne PEDAG). 
 

3. Žiadosť o opravu a/alebo doplnenie osobných údajov: 
- Týmto podľa čl. 16 GDPR žiadam o opravu týchto nesprávnych osobných údajov o mojej osobe 

spracúvaných vo Vernostnom Programe PEDAG: 
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- Týmto podľa čl. 16 GDPR žiadam o doplnenie mojich chýbajúcich osobných údajov potrebných 
pre účely Vernostného Programu PEDAG: 

 

 

Týmto zároveň vyhlasujem, že opravené / doplnené osobné údaje je Prevádzkovateľ VPP oprávnený 
spracúvať pre účely Vernostného Programu PEDAG a na marketingové účely na základe môjho súhlasu 
udeleného v Registračnom Formulári. 

Áno    Nie 
 
 

4. Súhlas s elektronickou komunikáciou Prevádzkovateľa VPP s členom Vernostého Programu PEDAG 
Súhlas č. 2 (na Registračnom formulári): 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).  
 
 
E-mail: ............................................................ Telefónne číslo: .............................................. 
 
Áno    Nie 
 
 
 

Ktorýkoľvek z udelených súhlasov môžete kedykoľvek odvolať.  

Podpisom zároveň potvrdzujem prevzatie a oboznámenie sa s poučením dotknutej osoby 
ohľadom spracúvania osobných údajov 
 
 
 
V ........................................................  Dňa: ......................................................... 
 
 
 
 
 
     ........................................................................................ 
      podpis člena Vernostného Programu PEDAG 


