REGISTRAČNÍ KARTA
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral/a glukometr značky VivaChekTM Fad (distributor pro ČR: Pharmacorp CZ
s.r.o., Klobásova 37/34, 625 00 Brno). Vyplněním „Registrační karty“ se registrujete jako uživatel/ka
glukometru společnosti VivaChek Inc., bude Vám zajištěn bezplatný záruční a pozáruční servis, a dále Vám
budou zasílány další informace o našich službách, nových produktech a informace z oblasti diabetologie
Vyplňte prosím „Registrační kartu“ a odešlete ji zpět. Záruční list si prosím uchovejte pro vlastní potřebu.
Neposílejte ho spolu s „Registrační kartou“.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte emailem (info@pharmacorp.cz)
nebo telefonicky: +420 778 527 059.

Jméno a příjmení, titul: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Ulice: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Město: ………………………………………………………………….... PSČ: ……………………………………………………………………….
Tel.: …………………………………………………………………………. Fax: ……………………………………………………………………….
Mobil: …………………………………………………………………….. E-mail: …………………………………………………………………..

Typ glukometru: ………………………………………………………
Sériové číslo: …………………………………………………………..
Datum prodeje: ……………………………………………………...

Jméno prodejce (Kde jste koupil/a tento glukometr?): ……………………………………………………………………………
……………………………………………………...……………………………………………………..………………………………………………...
Naším zájmem je zasílat Vám informace, které by pro Vás mohly být zajímavé, a proto si Vás dovolujeme
požádat o odpovědi na následující otázky. (V případě, že se zasíláním novinek nesouhlasíte, nevyplňujte.)
Rok narození: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Máte dlouhodobější zkušenosti s jinými glukometry?
Ano

Ne

Uveďte typ: ………………………………………………..

Typ diabetu?
I. Typ

II. Typ

Gestační

VYPLŇTE PROSÍM REGISTRAČNÍ KATRU I NA DRUHÉ STRANĚ.
NEZAPOMEŇTE NA VLASTNORUČNÍ PODPIS
(VÁŠ PODPIS JE POŽADOVÁN DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Diabetes mellitus (DM) Vám byl diagnostikován v roce: ……………………………………………………………………………..
Jak často si měříte glykémii glukometrem?
3 a vícekrát denně

4 a vícekrát denně

2x měsíčně

1 až 2x denně

1 až 3x týdně

1x měsíčně

méně než 1x měsíčně
Co Vás vedlo k rozhodnutí začít používat glukometr VivachekTM?
doporučení v nemocnici

doporučení praktického lékaře

doporučení přátel/rodiny

doporučení lékárníka

doporučení zdravotní sestry

zaujal mne vystavený přístroj v prodejně/lékárně

inzerce

ostatní: ………………………………………………………………

Název a adresa Vašeho zdravotnického zařízení/ambulance: ………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Způsob léčby
inzulin 3 a vícekrát denně

inzulin 1 až 2x denně

antidiabetika

dieta

Uděluji souhlas s tím, aby moje osobní údaje v rozsahu uvedeném v tomto formuláři byly zpracovány v
automatizovaně vedené databázi správcem, společnosti Pharmacorp CZ s.r.o., se sídlem Klobásova 37/34,
625 00 Brno, IČO 29372828, případně zpracovatelem, se kterým správce uzavře smlouvu, a to za účelem
zajištění servisu glukometrů, průzkum trhu, zasílání obchodních sdělení a informací z oblasti diabetologie
a zajištění informací pro obsluhu poradenských linek.
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuji dobrovolně na dobu deseti let. Souhlas může být
kdykoliv bezplatně na adrese správce písemně odvolán.
Souhlas zahrnuje rovněž komunikaci elektronickými prostředky.
Dne: …………………………………………………………………. Místo: ……………………………………………………………………………
Podpis: ………………………………………………………………………….
*Poučení:
Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.
Máte právo přístupu k osobním údajům o Vás zpracovaných. Dále máte práva: jestliže zjistíte nebo se budete domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí
zpracování Vašich dat, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil
takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato Vaše žádost shledána
oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této Vaší žádosti, máte právo obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo. Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů,
správce Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předá, přičemž má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady
nezbytné na poskytnutí informace.
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