
PHARMATRADE, spol. s.r.o.,  
Jihozápadní IV 1116/11, 141 00  Praha 4, Czech Republic,  

IČO: 47122625, DIČ: CZ47122625 

Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka 
 
Subjekt údajů: 
 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bydliště:  

 
(dále jen „Zákazník“) 
 

Zákazník souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů společností PHARMATRADE, spol. s.r.o., a to 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského 
parlamentu a rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Správcem údajů je 
společnost PHARMATRADE, spol. s.r.o., Jihozápadní IV 1116/11, 141 00 Praha 4, Czech Republic, IČO: 
47122625 (dále jen Pharmatrade).  

 

Zákazník podpisem tohoto dokumentu výslovně souhlasí s tím, že Pharmatrade je oprávněna zpracovávat 
osobní údaje poskytnuté Zákazníkem za účelem přípravy nabídek produktů a služeb, objednávek, smluv a 
jejich realizace, vytváření evidencí zákazníků. Za účelem realizace výše uvedených účelů bude Pharmatrade 
zpracováváno jméno, příjmení, adresa bydliště, rodné číslo, telefon, email a údaje, které je spol. Pharmatrade 
případně povinna od Zákazníka získat dle právních předpisů ČR. (dále jen „osobní údaje“). Zákazník uděluje 
souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se činnosti Pharmatrade a se zpracováním svých osobních a 
citlivých údajů za tímto účelem. 

 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Pharmatrade poskytl a jsou 
zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění uvedeného účelu. Souhlas Zákazníka je udělen na 
dobu trvání smluvního vztahu a na dobu následujících 5 let po jeho ukončení, po tuto dobu tak budou osobní 
údaje uloženy u Pharmatrade. Zákazník prohlašuje, že si je vědom toho, že souhlas může kdykoliv odvolat a 
má právo požadovat od Pharmatrade přístup k osobním údajům týkajícím se jeho osoby, jejich opravu nebo 
výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a dále má právo na přenositelnost 
údajů. Zákazník má právo, zjistí-li, že došlo k porušení právními předpisy vymezených povinností, obrátit se na 
Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě protiprávního stavu. 

Kompletní informaci o zpracování dat a jejich ochraně naší společností naleznete v Informačním memorandu. 

Tento souhlas může být, kromě fyzického podpisu, považovaný za přijatý, i zaškrtnutím této možnosti při 
dokončení objednávky. 

 
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 
 
_________________________ 
 Podpis Zákazníka 
 

http://ecoears.cz/informacni-memorandum-o-zpracovani-osobnich-udaju/

