
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Titul pred menom: ..................................... Titul za menom: ............................................ 

Meno: ........................................................ Priezvisko: .................................................... 

Dátum narodenia: .....................................  

Mesto: ........................................................ Ulica: ............................................................ 

PSČ: .......................................................... Telefón: ........................................................ 

Svojím podpisom: 
1. súhlasím, že spoločnosť BIOHEM spol. s r. o. IČO: 31442617 môže spracovať osobné údaje, ktoré 

o mne získala z tohto formulára alebo v následnej spolupráce. Osobné údaje budú spracované za 
účelom zabezpečovania správnej distribučnej praxe a službách súvisiacich s distribúciou liekov 
a zdravotníckych pomôcok. 

2. beriem na vedomie, že osobné údaje, ktoré spoločnosť získala z tohto formulára alebo v spolupráci 
so mnou, môže spoločnosť spracovávať pri účely poskytovania informácii povinných informácii 
a notifikácii.  

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. d) zákona č. 
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 
18/2018 Z.z.), spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku 
dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2  zákona č. 18/2018 Z.z. právny 
základ spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom 
predpise, ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom 
výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov. 

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som poučený/á/, že 
v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať 
svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ informovaný/á/, že 
odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho 
odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým 
spôsobom, ako ho udelil/a/.  

Dátum: ................................................ Podpis: ................................................
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