
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já níže podepsaný(á) tímto uděluji souhlas společnosti ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o. 

se sídlem Steinerova 604, Praha 4, PSČ: 149 00, IČ: 29018226, zapsané ve veřejném 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C160289 (dále jen 

„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

zpracovávala tyto osobní údaje: 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________ 

 

Adresa:   ____________________________________________________ 

 

Telefonní číslo:  ____________________________________________________ 

 

E-mail:   ____________________________________________________ 

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 15 let od dne podpisu za účelem: 

• Zasílání informací a marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím e-
mailu nebo SMS 

• Poskytnutí základní slevy na celý sortiment prodejen Prima Drogerie v městech 
Liberec, Turnov, Hostinné, Hořice nebo Odolena Voda 

• Získání speciálních nabídek a odměn věrnostního zákaznického programu 
prodejen Prima Drogerie  

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 

zasláním e-mailu na adresu info@primadrogerie.cz nebo dopisu na kontaktní údaje 

společnosti: PRIMA DROGERIE, Ještědská 535, 460 07  Liberec. 

Datum: _______________ 
  

Podpis:  __________________________ 

Vyplněný formulář odevzdejte v prodejně Prima Drogerie, věrnostní karta Vám bude vystavena obratem. 

 
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Já níže podepsaný(á) tímto uděluji souhlas společnosti ESPACE velkoobchod drogerie s.r.o. 

se sídlem Steinerova 604, Praha 4, PSČ: 149 00, IČ: 29018226, zapsané ve veřejném 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: C160289 (dále jen 

„Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

zpracovávala tyto osobní údaje: 

Jméno a příjmení: ____________________________________________________ 

 

Adresa:   ____________________________________________________ 

 

Telefonní číslo:  ____________________________________________________ 

 

E-mail:   ____________________________________________________ 

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 15 let od dne podpisu za účelem: 

• Zasílání informací a marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím e-
mailu nebo SMS 

• Poskytnutí základní slevy na celý sortiment prodejen Prima Drogerie v městech 
Liberec, Turnov, Hostinné, Hořice nebo Odolena Voda 

• Získání speciálních nabídek a odměn věrnostního zákaznického programu 
prodejen Prima Drogerie  

 

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například 

zasláním e-mailu na adresu info@primadrogerie.cz nebo dopisu na kontaktní údaje 

společnosti: PRIMA DROGERIE, Ještědská 535, 460 07  Liberec. 

Datum: _______________ 
 
    Podpis:  __________________________ 

Vyplněný formulář odevzdejte v prodejně Prima Drogerie, věrnostní karta Vám bude vystavena obratem. 


