JEIGU JŪS NORITE GAUTI INFORMACIJOS/MŪSŲ PASIŪLYMUS APIE VAIKAMS SKIRTAS
PREKES, NURODYKITE VAIKŲ GIMIMO METUS
Žymėjimo pavyzdys:

EUROVAISTINĖS KORTELĖ –
DIDESNĖ NAUDA

2 0 0 8

NORĖČIAU PASIŪLYMUS IR INFORMACIJĄ GAUTI ŠIAIS BŪDAIS:
Taip

Ne

Mob. telefono numeriu (sms, pokalbių programėlėmis)
El. laiškais

GERIAUSI MĖNESIO PASIŪLYMAI

Socialiniais tinklais
Paštu

ASMENINIAI PASIŪLYMAI

Pasirašydamas (-ma) patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku, kad UAB EUROVAISTINĖ (Ozo g. 25,
Vilnius, į. k. 124446859) anketoje nurodytus mano asmens ir pirkimo istorijos duomenis (pirktos
prekės, jų kainos pirkimo vieta ir pan.) tvarkytų vadovaujantis EUROVAISTINĖS lojalumo
programos taisyklėmis bei asmens duomenų tvarkymo sąlygomis ir taisyklėmis, numatytomis
Privatumo pranešime.

STAIGMENOS IR DOVANOS

Informuojame, kad Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą dėl Jūsų asmens
duomenų tvarkymo ir nutraukti dalyvavimą EUROVAISTINĖS lojalumo programoje.

Parašas

Data

EUROVAISTINĖS atstovo (-ės) vardas, pavardė, parašas

Filialo Nr.

Informacija EUROVAISTINĖS lojalumo programos ir Jūsų asmens duomenų
tvarkymo klausimais teikiama nemokamu informacijos telefonu 8 800 50 005
(darbo dienomis nuo 9 iki 18 val.), internetu www.eurovaistine.lt,
el. paštu info@eurovaistine.lt arba dpo@ev.lt
Naują kortelę galite įsigyti pateikę užpildytą anketą ir sumokėję 0,99 €
Pateikiant anketą, vaistinės darbuotojas turi teisę paprašyti pateikti
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

EUROVAISTINĖS KLIENTO KORTELĖS ANKETA

KORTELĖ AKTYVINAMA PATEIKUS UŽPILDYTĄ IR PASIRAŠYTĄ ANKETĄ
KORTELĖ AKTYVINAMA PATEIKUS
UŽPILDYTĄ IR PASIRAŠYTĄ ANKETĄ
Registruodamiesi dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje, Jūs patikite UAB EUROVAISTINĖ, juridnio asmens kodas 124446859, buveinės
adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti EUROVAISTINĖS
lojalumo programos taisyklėse (toliau – Taisyklės) ir
privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Taisyklių
ir Privatumo pranešimo santrauką mes pateikiame
šioje anketoje. Su išsamiomis Taisyklėmis ir Privatumo pranešimu prašome susipažinti www.apie-eurovaistine.lt arba EUROVAISTINĖS vaistinėse. Jeigu
Jūs neustinkame su Taisyklėmi arba Privatumo pranešimu, mes negalėsime priimti Jūsų registracijos
anketos ir negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo programoje.

EUROVAISTINĖS LOJALUMO PROGRAMOS
TAISYKLĖS (SANTRAUKA)
Užsiregistravę dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo
programoje (toliau – Programa) Jūs gausite specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Programos privalumus visose EUROVAISTINĖS vaistinėse,
elektroninėje parduotuvėje ir Programos partnerių
prekių bei paslaugų teikimo vietose. Pirkdamas Vaistinėje ir / arba Elektroninėje parduotuvėje Kortelės
turėtojas gauna specialias nuolaidas ir (arba) kitus
išskirtinius pasiūlymus Taisyklėse nustatyta tvarka.
Jeigu praradote EUROVAISTINĖS kortelę rekomenduojame nedelsiant ją užblokuoti kreipiantis į mus
Taisyklėse numatytais būdais. Programoje dalyvaujate iki to momento, kol Jūs savo narystę atšaukiate
arba tol, kol Jūsų EUROVAISTINĖS kortelė yra aktyvi. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Programą, jos Taisykles ir Privatumo pranešimą, pakeitimus
publikuodami www.eurovaistine.lt, o taip pat, mūsų
pasirinkimu, informaciją apie pasikeitimus pateikdami ir kitu būdu (el. paštu, vaistinėse, kitur).

EUROVAISTINĖS PRIVATUMO PRANEŠIMO
(SANTRAUKA)
Administruodami EUROVAISTINĖS lojalumo programą, mes tvarkome registracijos anketoje Jūsų
pateiktus anketinius duomenis, o taip pat duomenis
apie Jūsų pirkimo operacijas, užregistruotas Jums
naudojant EUROVAISTINĖS kortelę.
Jūsų duomenis mes naudojame administruodami
EUROVAISTINĖS lojalumo programą, teikdami Jums
programos privalumus, pasiūlymus ir informaciją
(jeigu sutikote juos gauti), formuodami ir teikdami
Jums asmeninius ir mūsų partnerių pasiūlymus (jeigu sutikote juos gauti ir būti profiliuojami šiuo tikslu),
taip pat statistikos, rinkos tyrimo bei analizės tikslais.
Jūsų duomenis mes tvarkomė Jūsų sutikimo pagrindu
(pvz.: sutikimas dalyvauti EUROVAISTINĖS lojalumo
programoje, gauti lojalumo programos paisūlymus ir
informaciją, gauti asmeninius pasiūlymus ir būti profiliuojamu šiuo tikslu), mūsų teisėto intereso pagrindu

(naudojant duomenis statistikos, rinkos ir analizės tikslais), taip pat vykdydami mums kylančias ir taikomas
teisines prievoles.
Jūsų duomenis mes tvarkome visą laikotarpį, kol Jūs
dalyvaujate EUROVAISTINĖS lojalumo programoje,
o kai duomenys yra tvarkomi pagal Jūsų sutikimą
(pvz.: teikiant Jums programos pasiūlymus ir informaciją ir (arba) asmeninius pasiūlymus) - kol galioja
Jūsų sutikimas. Duomenis apie su Jūsų EUROVAISTINĖS kortele užregistruotas pirkimo operacijas mes
tvarkome penkerius metus nuo pirkimo operacijos
atlikimo dienos, bet ne ilgiau, nei Jūs dalyvaujate
EUROVAISTINĖS lojalumo programoje. Ilgesnis duomenų saugojimas galimas tik teisės aktuose ir (arba)
Privatumo pranešime numatytais atvejais. Jūsų sutikimas (įrodymas apie jį) saugomas po Jūsų dalyvavimo programoje pabaigos tam, kad mes galėtume
apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų
ar ieškinių. Teikdami Jums programos privalumus,
asmeninius pasiūlymus mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę, įskaitant Jūsų
profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų
duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas vaistines ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus
požymius. Mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės
ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio
ar panašaus reikšmingo poveikio. Jūs turite teisę
susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, bet kada atšaukti
savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį savo
asmens duomenų tvarkymą, kai Jūsų duomenis mes
tvarome Jūsų sutikimo pagrindu, nesutikti su Jūsų
asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys
yra tvarkymo remiantis mūsų teisėtais interesais, reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius
duomenis, apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą,
kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas, reikalauti ištrinti asmens duomenis, reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomentų
valdytojui (kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis pagal Jūsų sutikimą), teisę pateikti
skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai
(daugiau informacijos - www.ada.lt).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie Jūsų
asmens duomenų tvarkymą, duomenų tvarkymo
pagrindus, tikslus, jų saugojimo terminus, gavėjus,
savo teisių įgyvendinimą, susipažinkite su išsamiu
Privatumo pranešimu www.apie-eurovaistine.lt arba
EUROVAISTINĖS vaistinėse. Visais duomenų tvarkymo klausimais galite susisiekti su mumis el. paštu:
info@eurovaistine.lt, infolinijos nemokamu telefonu
8 800 50 005 arba kreiptis į mūsų Duomenų apsaugos pareigųną dpo@eurovaistine.lt. Šis privatumo
pranešimas gali būti atnaujinamas jo pakeitimus publikuojant www.apie-eurovaistine.lt, o taip pat, mūsų
pasirinkimu, apie atnaujinimus informuojant kitu
būdu (e. paštu, EUROVAISTINĖ vaistinėse ir kitur).
Jūsų duomenis mes galime perduoti duomenų gavėjams, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti
EUROVAISTINĖS lojalumo programą. Ribotais Jūsų
duomenimis (pvz., EUROVAISTINĖS kortelės numeris)
mes taip pat galime keistis su EUROVAISTINĖS lojalumo programos partneriais. Detaliau apie tai – Taisyklėse ir Privatumo pranešime.

EUROVAISTINĖS
KORTELĖS NUMERIS1

Lipduko su kortelės
numeriu vieta

ANKETĄ PILDYKITE DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS.
UAB EUROVAISTINĖ pasilieka teisę neaktyvinti EUROVAISTINĖS kortelės arba bet kada, iš anksto
neįspėjusi kliento, sustabdyti kortelės galiojimą, jeigu klientas neužpildė privalomų anketos laukų, jos
nepasirašė arba pateikė klaidingus duomenis, taip pat kitais kortelės taisyklėse nurodytais atvejais.
Mielas kliente, teisingai užpildyta anketa padės mums parinkti Jūsų poreikius atitinkančius pasiūlymus.

VARDAS1
PAVARDĖ1
GIMIMO DATA1

LYTIS
metai

mėnuo

MOTERIS

VYRAS

diena

Privaloma pateikti informacija.

1

MOBILUSIS TEL.2

+ 3 7 0 6

EL. PAŠTO ADRESAS2
2

Būtina užpildyti bent vieną iš laukų. El. pašto adresas yra būtinas, jei norėsite prisijungti prie savo kortelės paskyros svetainėje www.eurovaistine.lt.

Gyvenamosios vietos adresas:
SAVIVALDYBĖ
MIESTO/GYVENVIETĖS
PAVADINIMAS
GATVĖ

NAMO
NUMERIS

BUTO
NUMERIS

PRAŠOME X ŽENKLU PAŽYMĖTI SAVO PASIRINKIMĄ LAUKELIŲ, KUR YRA INFORMACIJA
TAIP IR NE. JEI VISI LAUKAI BUS PAŽYMĖTI ARBA NEBUS PAŽYMĖTAS NEI VIENAS
LAUKAS, TUOMET MANYSIME, KAD JŪS NESUTINKATE.
Sutinku, kad anketoje nurodyti mano kontaktiniai ir kiti asmens duomenys būtų
naudojami teikiant man bendro pobūdžio EUROVAISTNĖS lojalumo programos
pasiūlymus ir informaciją.3

Taip

Ne

3
Jūsų sutikimas mums reikalingas, kad galėtume Jums teikti mūsų ir EUROVAISTINĖS partnerių nuolaidų, akcijų, išpardavimų informaciją, kviesti Jus dalyvauti
žaidimuose bei laimėti prizų, teirautis Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas ir produktus. Jei sutikimo nepažymėsite, pasiūlymai ir informacija Jums nebus
teikiami. Plačiau žiūrėkite Taisyklėse ir Privatumo politikoje.

Sutinku, kad mano asmens ir pirkimo istorijos duomenys (pirktos prekės,
jų kainos, pirkimo vieta ir pan.) būtų profiliuojami teikiant man asmeninius
EUROVAISTINES lojalumo programos pasiūlymus.4

Taip

Ne

Jūsų sutikimas mums reikalingas, kad atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir kitus požymius, galėtume Jums teikti asmeninius, specialiai Jums pritaikytus
naudingus mūsų ir EUROVAISTINĖS partnerių pasiūlymus. Formuodami tokius pasiūlymus, mes vykdysime automatizuotą Jūsų pirkimo istorijos ir kitų
asmens duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Jei sutikimo nepažymėsite, asmeniniai pasiūlymus Jums nebus teikiami. Plačiau žiūrėkite Taisyklėse ir
Privatumo politikoje.

4

