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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
KONTAKTNÝ FORMULÁR 

 

Udeľovaný v súlade s čl. 6 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Naradenie“). 

 

Prevádzkovateľom je spoločnosť, ktorá spracúva údaje dotknutej osoby: 

- EWOPHARMA spol s.r.o., Prokopa Veľkého 52, 811 04 Bratislava, IČO: 31 344 682 

(ďalej len „EWOPHARMA“). 

 

Dotknutou osobou je fyzická osoba, ktorá odosiela kontaktný formulár sprístupnený na webovej stránke (ďalej 
len „dotknutá osoba“). 

 

AKO BUDEME OSOBNÉ ÚDAJE V EVIDENCII UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE SPRACÚVAŤ? 

 

1. Po udelení súhlasu bude spoločnosť EWOPHARMA spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu 
údajov poskytnutých v rámci kontaktného formulára za účelom komunikácie s dotknutou osobou.  

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou je dobrovoľné a udelený súhlas je možné kedykoľvek 
odvolať. Neposkytnutím údajov, prípadne odvolaním súhlasu nebude možné s dotknutou osobou 
komunikovať. 

2. Spoločnosť EWOPHARMA bude osobné údaje spracúvať po dobu nevyhnutnú na účely komunikácie 
s dotknutou osobou, pričom údaje budú uchovávané v rozsahu lehôt, ktoré ukladá osobitný právny predpis. 
Ak sa na komunikáciu s dotknutou osobou nevzťahujú lehoty právnych predpisov, budú osobné údaje po 
ukončení komunikácie najneskôr do 12 mesiacov zlikvidované. 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV: 

 

Dotknutá osoba má v súlade s ustanoveniami Nariadenia právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Bližšie a 
aktuálne informácie o právach sú zverejňované v dokumente: „PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY“ 

 

Platnosť znenia súhlasu od 1.11.2019 

 

V prípade, ak prostredníctvom kontaktného formuláru bude dotknutá osoba oznamovať spoločnosti 
EWOPHARMA svoje osobné údaje v súvislosti s jej osobnou skúsenosťou s produktom spoločnosti 
EWOPHARMA (aj keď tento formulár na to nie je prioritne určený) a spoločnosť EWOPHARMA ich bude 
povinná spracúvať na účely dohľadu nad bezpečnosťou liekov v zmysle zákona 362/2011 o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach pri spracúvaní hlásení o nežiaducich účinkov liekov, nebude sa na takéto 
spracúvanie tento súhlas nevzťahovať. Informácie o spracúvaní osobných údajov v prípade hlásenia o 
nežiaducich účinkoch liekov sú dostupné tu: „VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV“ 

 

https://www.ewopharma.sk/fileadmin/user_upload/Footer_Navigation/GDPR_Slovensko/Prava_dotknutych_osob_v_zmysle_GDPR.pdf
https://www.ewopharma.sk/fileadmin/user_upload/Footer_Navigation/GDPR_Slovensko/Vseobecne_informacie_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf
https://www.ewopharma.sk/fileadmin/user_upload/Footer_Navigation/GDPR_Slovensko/Prava_dotknutych_osob_v_zmysle_GDPR.pdf
https://www.ewopharma.sk/fileadmin/user_upload/Footer_Navigation/GDPR_Slovensko/Vseobecne_informacie_o_spracuvani_osobnych_udajov.pdf

