
 

 Meno, priezvisko:___________________________________________ týmto dáva svoj súhlas 

spoločnosti AbbVie s. r. o., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri 

Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 81375/B, IČO 46 640 231 („AbbVie“), so 

spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné 

číslo, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, zdravotný stav, IP adresa, za účelom 

zodpovedania otázok, poskytnutia efektívneho zákazníckeho servisu ako aj na iné obchodné 

účely, ako napríklad na ponúknutie príležitosti prijímať oznámenia o produktoch alebo službách 

spoločnosti AbbVie, zúčastnenia sa prieskumov o produktoch, alebo upozornenia na špeciálne 

propagačné materiály spoločnosti AbbVie, ako aj v rámci Skupiny AbbVie (t.j. spoločností, ktoré 

sú priamo alebo nepriamo kontrolované spoločnosťou AbbVie Inc., vrátane dcérskych 

spoločností a pobočiek a ich webových lokalít). Tento súhlas je daný na dobu ______________ 

pričom môže byť odvolaný zaslaním žiadosti na nasledujúcu emailovú adresu info-sk@abbvie.sk 

s uvedením textu „Požiadavka na vymazanie“. Súhlasím s tým, aby spoločnosť AbbVie moje 

osobné údaje poskytla alebo sprístupnila spoločnosti AbbVie Inc. a osobám patriacim do 

Skupiny AbbVie resp. tretím stranám v súvislosti s predajom alebo prevodom svojich 

produktových radov alebo divízií, alebo tretím stranám, s ktorými sa spoločnosť AbbVie alebo 

osoba patriaca do Skupiny AbbVie spoločne zúčastňuje na propagácii určitého produktu alebo 

služby na trhu, alebo s ktorými spoločne vedie nejaký program alebo činnosť ako aj zmluvným 

dodávateľom, ktorí pre spoločnosť AbbVie resp. osoby patriace do Skupiny AbbVie vykonávajú 

obchodné aktivity a to aj v prípade, ak tieto osoby majú sídlo v krajinách mimo Európsku úniu, 

prípadne aj ak nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov vrátane Spojených 

štátov amerických, pričom spoločnosť AbbVie sa zaväzuje dodržiavať pri prenose osobných 

údajov všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Zároveň týmto 

beriem na vedomie, že poskytnutie tohto súhlasu na základe Zákona o ochrane osobných 

údajov je dobrovoľné a že mi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov prináležia všetky 

práva dotknutej osoby, ako sú uvedené najmä v § 20 a nasl. Zákona o ochrane osobných údajov. 
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