
Název provozovatele lékárny: 
 
Sídlo provozovatele lékárny: 
 
IČ: 
 
Název a adresa lékárny: 
 
Email: 
 
(dále jen „provozovatel lékárny“) 
 
Provozovatel lékárny bez výhrad akceptuje obchodní podmínky zveřejněné na webové adrese 
https://www.viapharma.cz/Article.aspx?id=mam-zajem-si-jednorazove-objednat.  

Provozovatel lékárny se zavazuje v dostatečném předstihu informovat společnost ViaPharma s.r.o., se 
sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 148 88 742, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1135 (dále jen „ViaPharma“) o jakýchkoliv změnách 
údajů, (i) které jsou obsaženy v oprávnění provozovat zařízení poskytující služby lékárenské péče vydaném 
příslušným krajským úřadem, a dále (ii) které se zapisují do některého veřejného seznamu a týkají se 
provozovatele lékárny nebo některé jeho provozovny; zejména se jedná o údaje zapisované o provozovateli 
lékárny do obchodního a živnostenského rejstříku, především (nikoli však výlučně) změna v 
osobě statutárního orgánu, managementu, v osobě společníka/akcionáře, sídla, v osobě odpovědného 
zástupce, v oprávnění provozovat lékárnu.  

Provozovatel lékárny bere na vědomí, že společnost ViaPharma pro vyřízení žádosti o dodávky zboží a 
realizaci dodávky bude osobní údaje poskytnuté provozovatelem lékárny (zejm. jméno, příjmení a email) 
shromažďovat, zpracovávat a uchovávat, a to jako správce. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení 
objednávky, kontaktování provozovatele lékárny v případě potřeby doplnění dalších informací a splnění 
zákonem stanovených povinností ViaPharmy dle příslušných veřejnoprávních předpisů a uplatnění/ochrana 
práv a oprávněných zájmů ViaPharmy. Osobní údaje budou uchovávány po zákonem vymezenou dobu. 
Provozovatel lékárny potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. Provozovatel lékárny je povinen bez zbytečného odkladu informovat ViaPharmu o změně 
poskytnutých údajů. Provozovatel lékárny je oprávněn kontaktovat ViaPharmu s jakýmikoliv dotazy týkajícími 
se zpracování osobních údajů na emailu info@viapharma.cz. 

Provozovatel lékárny si je vědom, že má níže uvedená práva, a to dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a od 25.05.2018 také práva dle Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen 
„GDPR“). Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. Provozovatel lékárny má právo na informace o 
zpracování jím poskytnutých osobních údajů, zejména právo žádat ViaPharmu o vysvětlení, odstranění 
závadného stavu včetně blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Provozovatel 
lékárny je oprávněn požadovat informaci jaké osobní údaje o něm ViaPharma zpracovává, a to v rozsahu 
stanoveném příslušnými právními předpisy. Informace bude poskytnuta bez zbytečného odkladu. Pro 
uplatnění práv provozovatel lékárny může využít email info@viapharma.cz. Od 25.05.2018 má provozovatel 
lékárny rovněž práva vyplývající z GDPR, konkrétně práva dle článku 12 - 23 GDPR, zejména právo na 
transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo 
na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle GDRP má provozovatel lékárny právo 
nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování. 

V případě pochybností o dodržování jeho práv se provozovatel lékárny může kdykoliv obrátit na ViaPharmu 
se stížností, a to na e-mail info@viapharma.cz. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, 
se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, u kterého může provozovatel lékárny 
podat stížnost. 
 
V ______________ dne ______________ 
 

Podpis:   ____________________________ 
Název společnosti: 
Jméno a příjmení: 
Pozice: 
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