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Uplatnenie práv GDPR 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. 

Tento formulár slúži na uplatnenie niektorého z nižšie uvedených práv osoby, o ktorej sú spracúvané 
osobné údaje v súvislosti s jej členstvom vo Vernostnom Programe PEDAG („Dotknutá osoba“), resp. 
osoby, ktorá sa domnieva, že sú jej osobné údaje spracúvané v súvislosti s Vernostným Programom 
PEDAG, a to Prevádzkovateľom 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 prevádzkovateľmi 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“). 

2. Žiadosť o potvrdenie spracúvania osobných údajov: 
Týmto podľa čl. 15 GDPR žiadam Prevádzkovateľa VPP o potvrdenie, či spracúva moje osobné 
údaje: 
Áno    Nie 
 
 

3. Žiadosť o prístup k spracúvaným osobným údajom: 
Týmto podľa čl. 15 GDPR žiadam Prevádzkovateľa VPP o prístup k osobným údajom, ktoré sú 
spracúvané v súvislosti s Vernostným Program PEDAG a týkajú sa mojej osoby, a to poskytnutím 
ich kópie v elektronickej podobe formou zaslania súboru s údajmi prípadne odkazu na bezpečné 
internetové úložisko, z ktorého bude možné súbor s údajmi stiahnuť na môj e-mail, resp. 
poskytnutím kópie mojich údajov iným obdobným spôsobom: 
Áno    Nie 
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4. Žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov: 
Týmto podľa čl. 18 GDPR žiadam o obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov v rozsahu a 
zo zákonných dôvodov: 
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5. Žiadosť o prenosnosť osobných údajov 
Týmto podľa čl. 20 GDPR žiadam o prenos osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby a sú 
spracúvané na základe môjho súhlasu, za účelom prenosu k inému prevádzkovateľovi, a to ich 
poskytnutím priamo mne (a ja ich odovzdám novému prevádzkovateľovi sám). 
 
Identifikácia nového prevádzkovateľa: 

 

 
Áno    Nie 
 
 
 

6. Právo namietať 
Týmto uplatňujem svoje právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov na základe 
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa VPP – namietam spracúvanie mojich údajov na účely a v 
rozsahu: 
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7. Žiadosť o vymazanie osobných údajov 
Týmto v zmysle čl. 17 GDPR žiadam o vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú mojej osoby, v 
rozsahu a na základe zákonných dôvodov uvedených nižšie: 

 

 
 
 
 
 
 
V ........................................................  Dňa: ......................................................... 
 
 
 
 
 
 
     ........................................................................................ 
      podpis člena Vernostného Programu PEDAG 


