Saules aptiekas Pastāvīgā klienta kartes
Pieteikums.
Lai saviem pastāvīgajiem apmeklētājiem varētu nodrošināt kvalitatīvu farmaceitisko
aprūpi1, SIA „Saules Aptieka” (turpmāk tekstā – Saules Aptieka) piedāvā Pastāvīgo klientu
lojalitātes programmu (turpmāk tekstā – Lojalitātes programma), kas dod tiesības Saules Aptiekas
Pastāvīgajiem klientiem saņemt īpašus piedāvājumus un atlaides Saules Aptiekā.
Lai kļūtu par Saules aptiekas Lojalitātes programmas dalībnieku un izmantotu Lojalitātes
programmas priekšrocības, Jums jāpiesakās un jāsaņem Pastāvīgā klienta karte kādā no Saules
aptiekas aptiekām. Pirms šī pieteikuma aizpildīšanas Jums ir jāiepazīstas ar Pastāvīgo klientu
lojalitātes programmas noteikumiem. Anketas aizpildīšana un klienta piekrišana Pastāvīgo
klientu lojalitātes programmas noteikumiem ir obligāts priekšnoteikums Pastāvīgā klienta kartes
saņemšanai.
Saules aptieka patur tiesības mainīt Pastāvīgo klientu lojalitātes programmas noteikumus,
publicējot jaunos noteikumus interneta vietnē www.saulesaptieka.lv, izvietojot tos Saules aptiekas
aptiekās, vai vienpusēji izbeigt Lojalitātes programmu.
Datu apstrādes pārzinis ir SIA „Saules aptieka” (Juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 13,
Rīga, LV-1004.). Informējam, ka Jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši Vispārīgās personas
datu aizsardzības regulas prasībām un citiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka personas datu
apstrādes un aizsardzības prasības.
Pastāvīgā klienta kartes noteikumi stājas spēkā 2018.gada 25.maijā.
Klienta vārds, uzvārds __________________________
Personas kods: _________________________________
Adrese: __________________________________________
Elektroniskā pasta adrese: ___________________________
Tālruņa numurs: ____________________________________
Informācija par medikamentu lietošanu:
1) patstāvīgi un ilgstoši lietotie medikamenti
_______________________________________________________________________
(piemēram, hormonālā kontracepcija, nikotīna tabletes, pretsāpju līdzekļi u.tml., norādot konkrētus medikamentu
nosaukumus);
2) konstatētās alerģijas ____________________________________________________
3)

hroniskās saslimšanas ___________________________________________________

4)

medikamentu nepanesība (norādot kādu) ____________________________________

5)

alerģiska

reakcija

uz

medikamentiem

vai

blakusparādības

_____________________________________________________________________
Saskaņā ar Farmācijas likuma pirmā panta ceturto punktu – Farmaceitiskā aprūpe ir veselības aprūpes sastāvdaļa,
ko savas kompetences ietvaros veic farmaceits, sniedzot farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un
to lietošanu. Šajā aprūpē ietilpst arī uzraudzība par aptiekas pastāvīgo apmeklētāju zāļu lietošanu, zāļu un citu
veselības aprūpes, profilakses un veicināšanas produktu izplatīšana, zāļu izgatavošana, veselības veicināšanas un
slimību profilakses propagandēšana, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot apmeklētāju
intereses, kā arī apmeklētāju datu aizsardzības nodrošināšana savas kompetences ietvaros.
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Piekrītu, norādītās informācijas (vārds, uzvārds, tel.nr., e-pasts, dzimšanas datums,
informācija par medikamentu lietošanu) saglabāšanai Saules aptiekas informācijas sistēmā
(Klientu administrēšanas sistēma), ar mērķi identificēt Lojalitātes programmas dalībniekus un
nodrošināt personīgas un kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes saņemšanu.
Piekrītu, uz šajā Pieteikumā norādīto e-pastu/ tālruņa numuru (atbilstošo pasvītrot) saņemt
Lojalitātes programmas dalībniekiem paredzēto informāciju par Saules aptiekas jaunumiem un
piedāvājumiem.
Apstiprinu, ka esmu iepazinies/usies ar Lojalitātes programmas noteikumiem un apstiprinu,
ka mani personas dati ir pareizi.
Jums ir tiesības labot savus datus, kā arī attiekties no turpmākās datu apstrādes un Pastāvīgās
klienta kartes izmantošanas, kā arī iesniegt jautājumus par personas datu apstrādi un aizsardzību
Saules aptiekā, paziņojot par to rakstveidā: SIA „Saules Aptieka”, Rīga, Ojāra Vācieša iela 13,
LV-1004, administracija@saulesaptieka.lv.
Vārds, uzvārds _______________________________
Paraksts ______________________

Rīga, 2018.gada ________________________

