
Klientský program Lékáren AGEL je společným klientským programem provozovatelů lékáren označených jednotným názvem Lékárna AGEL (dále jen „Klientský program“). 
Každému účastníkovi Klientského programu je vydána Klientská karta Lékáren AGEL (dále jen „Klientská karta“).
Pro účely Klientského programu budou zpracovávány Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři, místo a datum registrace, datum a místo změn v registraci, číslo 
vydané Klientské karty a údaje, které vyplynou z jejího používání a následné analýzy – nákupní a výdejní historie (datum a místo nákupu, název zakoupených či vydaných 
produktů, jejich identifikace, množství a cenové údaje), nákupní zvyklosti a údaje vypovídající o Vašem zdravotním stavu (zvláštní kategorie osobních údajů). Osobní údaje 
(včetně zvláštní kategorie osobních údajů) budou zpracovávány za účelem účasti v Klientském programu, což zahrnuje vydání a evidenci Klientské karty, uchovávání historie 
nákupů a výdejů za použití Klientské karty, načítání a čerpání kreditů z předchozích nákupů, analyzování nákupního a výdejní chování, poskytování slev držiteli Klientské 
karty a zvláštních nabídek účastníkům Klientského programu. 

Služba Hlídání lékových interakcí je určena účastníkům Klientského programu. Při nákupu či výdeji produktů provedeme vyhodnocení případných lékových interakcí 
na základě historie nákupů a výdejů za použití Klientské karty. Zjistíme-li při přípravě, zajištění Vašich léků nebo po jejich expedici jakékoli nesrovnalosti, budeme Vás 
kontaktovat na poskytnuté telefonní číslo. V případě, že se rozhodnete tuto službu využívat, budou za účelem jejího poskytování zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu 
jméno, příjmení, telefonní číslo, datum a místo nákupu, název zakoupených či vydaných produktů, jejich identifikace, množství a cenové údaje.
Služba Informování o Klientském programu je určena účastníkům Klientského programu, kteří si přejí být námi kontaktováni a informováni prostřednictvím elektronických 
prostředků (e-mailová zpráva o mimořádných akcích, nabídkách, programech a zvláštních slevách pro účastníky Klientského programu). V případě, že se rozhodnete tuto službu 
využívat, budou za účelem jejího poskytování zpracovávány Vaše osobní údaje v  rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a data získána automatizovaně prostřednictvím 
cookies a trackovacích technologií. 
Služba Narozeninová sleva je určena účastníkům Klientského programu, kteří si přejí být námi kontaktováni a informováni prostřednictvím elektronických prostředků (e-mailová 
zpráva o zvláštní narozeninové slevě pro účastníka Klientského programu). V případě, že se rozhodnete tuto službu využívat, budou za účelem jejího poskytování zpracovávány 
Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa a data získána automatizovaně prostřednictvím cookies a trackovacích technologií.

Konkrétní a závazné podmínky Klientského programu a Informování o Klientském programu platné ke dni souhlasu máte k dispozici ve Všeobecných obchodních podmínkách 
v listinné formě v každé Lékárně AGEL a na internetových stránkách https://lekarna.agel.cz, záložka Klientský program.

Správcem osobních údajů pro všechny výše uvedené účely je společnost Repharm a.s. se sídlem Brandlova 1243/8, 702 00 Ostrava, IČO: 25319141 (dále jen „Správce“). Správce pověřuje zpracováním 
osobních údajů další zpracovatele, kterými jsou především sesterské společnosti Správce (tj. provozovatelé jednotlivých Lékáren AGEL) a poskytovatelé IT služeb. Aktuální seznam zpracovatelů a příjemců 
můžete najít na internetových stránkách https://lekarna.agel.cz či v našich lékárnách. Vaše osobní údaje nebudou předmětem předávání do zemí mimo EU ani nebudou zveřejňovány. V rámci zpracování 
osobních údajů bude docházet k automatizovanému zpracování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. Toto profilování pro Vás nemá právní nebo obdobně významné 
účinky. Podrobné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů máte k dispozici v listinné formě v každé Lékárně AGEL a na internetových stránkách Správce https://lekarna.agel.cz.
Máte právo od nás jako Správce požadovat potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto údajům a k informacím souvisejícím s jejich zpracováním. 
Máte právo požadovat opravu nebo výmaz nepřesných, neúplných a neaktuálních osobních údajů. Máte právo požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů. Máte právo 
na přenositelnost údajů k jinému správci a právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních 
údajů, můžete nás jako Správce kontaktovat e-mailem (karta@rph.agel.cz), poštou, obracet se můžete také na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@agel.cz, tel. +420 601 366 760. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými informacemi, se zněním Všeobecných obchodních podmínek platných ke dni souhlasu a podepsáním této žádosti
 
dobrovolně souhlasím s  účastí v Klientském programu a se zpracováním mých osobních údajů (včetně zvláštní kategorie osobních údajů) za účelem realizace Klientského 
programu v rozsahu a způsobem výše uvedeným. Svůj souhlas uděluji na dobu mé účasti v Klientském programu a tento souhlas automaticky zaniká, pokud Klientskou kartu 
nepoužiji k nákupu déle než 3 roky. V takovém případě bude má účast v Klientském programu ukončena, Klientská karta deaktivována a mnou poskytnuté osobní údaje smazány. 
Svůj souhlas mohu také kdykoli odvolat osobně v kterékoli Lékárně AGEL, podáním písemné žádosti u Správce e-mailem (karta@rph.agel.cz) nebo poštou na adresu sídla Správce. 
Jsem si vědom/a, že odvoláním souhlasu nebude má další účast v Klientském programu objektivně možná.  

V  rámci Klientského programu si dále můžete vybrat z  následujících nepovinných doplňkových služeb: Hlídání lékových interakcí, Informování o   Klientském programu 
a Narozeninová sleva. V případě Vašeho zájmu budeme potřebovat další souhlas/souhlasy, Váš e-mail a/nebo telefonní číslo.

1 Vyplňte pouze, chcete-li využívat službu Hlídání lékových interakcí. 2 Vyplňte pouze, chcete-li využívat službu Informování o Klientském programu a/nebo službu Narozeninová sleva.

Způsob odvolání souhlasu k doplňkovým službám Klientského programu:
Svůj souhlas k doplňkové službě/službám mohu kdykoliv odvolat osobně v kterékoli Lékárně AGEL, pomocí odkazu pro odhlášení z dané služby, který je v každé e-mailové zprávě, 
podáním písemné žádosti u Správce e-mailem (karta@rph.agel.cz) nebo poštou na adresu sídla Správce. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely doplňkových 
služeb neznamená automaticky odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely Klientského programu.   

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené osobní údaje jsou správné a aktuální. Potvrzuji, že jsem porozuměl/a všem výše uvedeným účelům zpravování, rozsahu a způsobům 
zpracování a všem výše uvedeným informacím.

Klientský program Lékáren AGEL
Registrační formulář

JMÉNO*:

DATUM A PODPIS KLIENTA:

EMAIL2 :TELEFON1 :

PŘÍJMENÍ*:

PSČ ADRESY 
POBYTU*:

DATUM NAROZENÍ*:

*povinný údaj

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem využívání služby Hlídání lékových interakcí v rozsahu a způsobem výše uvedeným. Svůj souhlas uděluji na dobu 
mé účasti v Klientském programu.
 
 
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem využívání služby Informování o Klientském programu v rozsahu a způsobem výše uvedeným. Souhlasím 
dále s tím, že za uvedeným účelem mne bude Správce kontaktovat prostřednictvím elektronických prostředků – e-mailová zpráva. Svůj souhlas uděluji na dobu mé účasti 
v Klientském programu.  
 

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem využívání služby Narozeninová sleva v rozsahu a způsobem výše uvedeným. Souhlasím dále s tím, 
že za uvedeným účelem mne bude Správce kontaktovat prostřednictvím elektronických prostředků – e-mailová zpráva. Svůj souhlas uděluji na dobu mé účasti 
v Klientském programu.


