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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Spokojenost našich zákazníků je pro nás při poskytování produktů a služeb zásadní, proto se snažíme 
každou naši nabídku přizpůsobit jejich potřebám a připravit ji v co nejlepší kvalitě. K tomu využíváme 
mimo jiné i Vaše osobní údaje, které zpracováváme v souladu s platnou legislativou. 
 
Já, níže podepsaný/á: 
 
Jméno a příjmení/název společnosti: 
Trvalé bydliště/sídlo společnosti: 
Datum narození/IČO: 
 
poskytuji podpisem tohoto dokumentu společnosti Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., IČO 02891042, 
se sídlem Pod Brentovou 617/9, 150 00 Praha 5, doručovací adresa: Míru 44, Zlenice, 257 22 Lštění, 
zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C.  224993, jakož i ostatním členům koncernu Havlíkova 
přírodní apotéka s.r.o., jejichž aktuální seznam je uveden v Informační memorandu k souhlasu se 
zpracováním osobních údajů účinným od 25.5.2018, souhlas se zpracováním svých osobních údajů za 
níže uvedených podmínek: 
 
Účelem zpracování osobních údajů se rozumí nabídka produktů a služeb koncernu Havlíkova přírodní 
apotéka s.r.o., a spolupracujících třetích osob. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují zejména 
marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit 
poskytované služby. 
 
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují jméno a příjmení (u fyzické 
osoby podnikatele i obchodní firmu, IČO a sídlo), datum narození, kontaktní údaje (zejména poštovní 
adresa, telefon nebo e-mail), informace o využívání produktů a služeb, informace ze záznamů 
telefonických hovorů nebo jiné interakce mezi Vámi a námi, geolokační údaje, informace z 
internetového prohlížeče, který používáte, a údaje, které zpracováváme z důvodu plnění smluvního 
vztahu, zákonné povinnosti a za účelem našich oprávněných zájmů. 
 
Dále podpisem níže uvedeným uděluji souhlas společnosti Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., IČO 
02891042, se sídlem Pod Brentovou 617/9, 150 00 Praha 5, doručovací adresa: Míru 44, Zlenice, 257 
22 Lštění, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C.  224993, jakož i ostatním členům koncernu 
Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., jejichž aktuální seznam je uveden v Informaci o zpracování osobních 
údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře (pro případ registrace 
a/nebo přihlašování do uživatelského účtu prostřednictvím sociální sítě také se zpracováním ID 
uživatele zvolené sociální sítě) a se sběrem a zpracováním informací vztahujících se k mému nákupnímu 
chování shromážděných v rámci provozování věrnostního programu Havlíkova přírodní apotéka (dále 
jen „věrnostní program“ a „osobní údaje“).  
 
Na základě tohoto souhlasu je Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje 
za účelem realizace marketingových aktivit v rámci věrnostního programu, vytváření průzkumů a 
obchodních statistik ohledně nákupního chování a chování v rámci věrnostního programu, zasílání 
obchodních sdělení a pozvánek na akce pořádané Havlíkovou přírodní apotékou s.r.o. (včetně zasílání 
obchodních sdělení elektronickými prostředky) a poskytování odborných a marketingových informací, 
to vše jakýmikoli prostředky komunikace (zejména e-mailem, telefonicky, SMS zprávami a poštou).  
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Dále uděluji souhlas s tím, že Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. může osobní údaje zpracovávat i za 
použití automatizovaných postupů, které pro mě mohou mít právní účinky nebo se mne mohou 
obdobným způsobem významně dotýkat (automatizované rozhodování). To znamená, že při použití 
uvedených postupů mohou být osobní údaje automaticky zpracovávány takovým způsobem, aby byly 
členům věrnostního programu poskytovány výhody a nabídky odpovídající jejich preferencím a/nebo 
zájmům dle zjištěného nákupního chování. V důsledku automatizovaného rozhodování mohou 
jednotliví členové věrnostního programu obdržet odlišné výhody a nabídky, případně některé 
poskytované nabídky a/nebo výhody mohou být dostupné pouze vybraným členům věrnostního 
programu.  
 
Tento souhlas uděluji na dobu trvání mého členství ve věrnostním programu, nejdéle však do doby 
jeho odvolání, což mohu učinit kdykoliv.  
 
Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s Informacemi o ochraně 
osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů Havlíkovou 
přírodní apotékou s.r.o. náleží. 
 
Tento marketingový souhlas nahrazuje dosavadní, který jsme od Vás případně získali již dříve. Souhlas 
je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb 
kterékoliv společnosti z koncernu Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., a následujících 5 let poté nebo do 
doby, dokud jej neodvoláte. V případě, že se naším zákazníkem nestanete, bude Váš souhlas platit 5 
let od jeho udělení. 
 
Udělením tohoto souhlasu potvrzuji, že jsem se seznámil s dokumentem Informační memorandum 
k souhlasu se zpracováním osobních údajů a byl jsem informován o tom, jak jsou mé osobní údaje v 
koncernu Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., zpracovávány. Zároveň prohlašuji, že jsem byl poučen 
mimo jiné o svých právech a byl jsem informován, že aktuální znění dokumentu Informační 
memorandum k souhlasu se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv získat na webových stránkách 
www.havlikovaapoteka.cz či obchodních místech společnosti Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. 
 
 
 
V................ dne..............  
 
 
 
 
Zákazník (podpis, příp. razítko) 
 


