Zásady ochrany osobných údajov
Kto sme
Lekáreň Alchemilka, spol. s r.o., ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 976 896.
Globpharma spol. s r.o., Kyjevské námestia 7, 97404 Banská Bystrica, IČO: 31 578 632
Adresa našej webovej stránky je: www.lekarenbb.sk, www.lekaren-bb.sk.

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame
Súbory cookies
Cookies sú veľmi malé textové dočasné súbory, ktoré zobrazená internetová stránka
ukladá do prehliadača Vášho koncového zariadenia (počítača, tabletu, smartphonu a
pod.). Dočasné súbory cookie sa ukladajú len na dobu vašej návštevy na našej
internetovej stránke. Trvalé súbory cookie zostávajú uložené dlhšie, a to v závislosti na
svojej funkcii.
Súbory cookies umožňujú identifikáciu jednotlivých počítačov a uchovanie údajov o
vašom webovom prehliadači a jeho nastavenia. Zlepšujú užívateľské rozhranie
napríklad tým, že si pre ďalšiu návštevu zapamätajú vyplnené údaje.
Webové prehliadače umožňujú nastavenie správy cookies, teda aj ich povolenia a zákaz.
Ak je váš webový prehliadač nastavený tak, že ukladanie cookies povoľuje, máme za to,
že s ukladaním cookies našimi internetovými stránkami súhlasíte, a to až do doby, kedy
ukladanie cookies zakážete. Povolenie ukladania cookies nie je povinné. Údaje
obsiahnuté v cookies nebudeme nikomu odovzdávať. Údaje obsiahnuté v cookies
budeme spracovávať po dobu trvania príslušnej cookie.

Osobné údaje
Stránky obsahujú službu pre online rezervovanie predpísaného lieku cez e-recept. Táto
služba využíva formulár pre zaslanie rodného čísla, priezviska, telefónneho čísla. Rodné
číslo slúži na rezerváciu predpísaného e-receptu, priezvisko pre dvojitú kontrolu,
telefónne číslo slúži pre kontaktovanie pacienta po rezervácii. Údaje uchovávame len na
dobu potrebnú na vybavenie rezervácie. Viac informácií sa nachádza v dokumente
“Všeobecné podmienky rezervácie”. Odkaz na dokument sa nachádza v časti rezervácie.

Ako Vás identifikujeme
IP adresa je nevyhnutná pre fungovanie internetu. Je dostupná na každom počítači.
Naše súbory cookie ale identifikujú prehliadač anonymným ID.

Meranie návštevnosti
Nástroje tretích strán ako Google Analytics alebo nám pomáhajú merať návštevnosť na
stránke vrátane informácie o tom, odkiaľ ste na našu stránku prišli, a kam z našej
stránky odchádzate. Podľa týchto štatistík upravujeme stránky tak, aby ste s nimi boli
obsahovo spokojní.

Vložený obsah z iných webových stránok
Časti tejto webovej stránky môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články
a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil
inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies,
vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom,
včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke
máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje
Vaše údaje nezdieľame s nikým, uchovávame ich výlučne pre naše potreby.

Spracovávané osobné údaje, právny základ a účel spracovania
Za účelom prevádzkovania internetových stránok, objednávania služieb budeme
spracovávať údaje uvedené v tomto dokumente. Právnym základom pre toto

spracovanie je oprávnený záujem našej spoločnosti na rozvoji internetových stránok, ich
návštevnosti a služieb na nich umiestnených.

Správca osobných údajov a kontaktné údaje
Lekáreň Alchemilka, spol. s r.o., ČSA 23, 974 01 Banská Bystrica
Globpharma spol. s r.o., Kyjevské námestia 7, 97404 Banská Bystrica

Kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov
Mgr. Oliver Schranz, 0904 112 337

