FARMACIA
Roz
FARMACIA SC ACONITUM SRL, J35/1520/2004,
RO16439143, farmacia.aconitum@yahoo.com
Timişoara, str Cireșului, 31, 0741029788
Timișoara, str Ciprian Porumbescu, 57
,0721337843
Timișoara, str Garii, nr 2-6, 0256/494796
Timisoara, str Miron Costin, nr 1, 0256/490957

FORMULAR DE ÎNSCRIERE - CARD AVANTAJ

◻

Sunt de acord cu termenele și condițiile REGULAMENTULUI CARDULUI AVANTAJ -

FARMACIA ROZ Data înscrierii*:
Semnătura*:
Din momentul completării și semnării acestui formular, solicitantul poate beneficia pe loc de
REDUCEREA oferită prin acest program.
Conform Legii 677/2001 referitoare la prelucrarea și libera circulație a datelor personale si a
Regulamentului (UE) 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018, completarea acestui formular de
înscriere presupune exprimarea expresă și fără echivoc a consimțământului cu privire la
stocarea și prelucrarea datelor pe durata desfășurării programului CARDULUI AVANTAJ

FARMACIA ROZ.
Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 de care beneficiezi sunt:
dreptul de informare și acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor sau
restricționarea prelucrării acestora, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii
bazate exclusiv pe prelucrarea automată și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea,
beneficiezi de dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
Exercitarea dreptului de ștergere conduce la revocarea CARDULUI AVANTAJ, FARMACIA
SC ACONITUM SRL având obligația legală de a păstra datele în baza cărora a fost emis
cadrul pe perioada generala de de prescriptie, de trei ani de la data revocării cardului.
Exercitarea drepturilor enumerate la alineatul anterior se va face cu respectarea
prevederilor Legii nr. 455/2001;
Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, precum și
pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te poți adresa societatii FARMACIA SC
ACONITUM SRL, utilizând date de contact din antetul prezentului act.

Nume*:
Prenume*:
Anul nașterii:
Domiciliul*

Localitatea*
Nr.*

◻ Sunt de acord să primesc pliante, broșuri precum și alte materiale promoționale
distribuite de farmaciile Aconitum.

Bl.*

e-mail:
Telefon mobil*:
Telefon fix:
Seria cardului*:

Strada*
Sc.*

Ap.*

Județ*

