
 

ZÍSKEJTE 

20% SLEVU 

Z DOPLATKŮ 
 

 
 

a další výhody s naší 
 

LÉKOVOU 

ZÁKAZNICKOU 

KARTOU 
 

Co to je léková zákaznická karta? 

 plastová karta s Vaším osobním čárovým kódem, 

který lékárník při každém Vašem nákupu či výdeji 

na recept načte a otevře tím Vaše lékové záznamy, 

které budou obsahovat základní informace o Vás a 

Vašem zdravotním stavu a dále seznam léků, které 

užíváte 

 

Co mi přinese? 

 slevu 20% z doplatků za částečně hrazené léčivé 

přípravky na recept* 

 body do Vašeho bonusového konta za každý nákup 

volně prodejného sortimentu a za vyzvednutí 

nehrazených léků na recept, které příště proměníte 

na další slevu pro Vás** 

 jistotu, že budete užívat léky, které budou vhodné 

právě pro Vás a naopak že nebudete užívat 

nevhodné kombinace léků 

 

Jak kartu získám? 

 stačí vyplnit a podepsat níže uvedený formulář a 

kartu Vám na počkání vydáme 

Poskytnutí souhlasu klienta dle požadavků zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 

Já níže podepsaný klient: 

Příjmení, jméno, titul:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ulice a číslo popisné: …………………………………………………… Město: ……………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: …………………………………………………………….. Zdravotní pojišťovna: …………………………………………………………….. 

Kontaktní telefon:………………………………………………………… E-mail: …………………………………………………….……………………….. 

Známé alergie na léky: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Závažné diagnózy: ② onemocnění ledvin ⑤ vysoký krevní tlak ④ onemocnění srdce ④ epilepsie 

     (zaškrtněte) ③ onemocnění jater ⑧ astma ⑥ diabetes (cukrovka) ⑨ glaukom /zelený zákal/ 

 
uděluji tímto provozovateli Lékárny Pod Věží s.r.o. se sídlem Nám E. Beneše 41, Holešov (dále jen lékárna) jako správci údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, souhlas ke 
zpracování mých osobních údajů, které jsem lékárně poskytl a poskytnu, či které lékárna shromáždila jinak a zpracovává je v  souladu s právními předpisy ČR za účelem:  

1. vedení lékové zákaznické karty 
2. nabízení služeb lékárenské péče 

a to vše od udělení souhlasu na dobu 10-ti let. 
Lékarna se zavazuje, že uvedené údaje 

1. použije pro kontrolu interakcí vydávaných léčiv, kontrolu kontraindikací léčiv v návaznosti na poskytnuté údaje o diagnózách, sledování alergických reakcí na léčiva a jejich včasnému odhalení 
mezi podávanými léky 

2. nezneužije údaje pro reklamní nebo jiné účely nesouvisející s případy popsanými v bodě 1. a nemající žádnou souvislost s ochranou zdraví klienta 
3. zabezpečí přístup k datům tak, aby nemohla být nikým zneužita 

Klient svým podpisem stvrzuje, že byl poučen a informován při udělení tohoto souhlasu o zpracování, správě a uchovávání osobních údajů, v jakém rozsahu, kým a k jakému účelu jsou osobní údaje 
zpracovávány a na jaké období a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny a že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dále klient prohlašuje, že byl seznámen se svým právem přístupu k osobním 
údajům, právu na opravu osobních údajů a s dalšími právy vyplývajícími z ustanovení §12 a §21 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. 
Klient prohlašuje, že uvedenému poučení porozuměl. 
 

V Holešově dne…………………………………………….. 
 
 

………………………………………………………                                 …………………………………………………………… 
                vlastnoruční podpis klienta nebo                                    vlastnoruční podpis kompetentní 
                   jeho odpovědného zástupce                           osoby za správce údajů 
 
 

*) platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis a částečně hrazeného ze zdravotního pojištění, akce je časově omezena 

**) za každých 10Kč z ceny volně prodejného léku nebo léku vázaného na lékařský předpis získáte 1 bonusový bod, každých 300 získaných bodů můžete proměnit na slevu 30 Kč při Vašem dalším nákupu 


