
Vážená pani, vážený pán, 

 

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že dňa 1. 7. 2021 došlo k uzavretiu zmluvy o prevode 

závodu medzi spoločnosťou Helvetia Apotheke, d.o.o., IČO: 5701013813, so sídlom 

Ramići BB, 78 000 Banja Luka, BiH, ako predávajúcim, a našou spoločnosťou Helvetia 

Direct Marketing, s.r.o., IČO: 28400658, so sídlom Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, 

ako kupujúcim. 
 

Na základe tejto zmluvy naša spoločnosť nadobudla všetko, čo k závodu spoločnosti 

Helvetia Apotheke, d.o.o, patrilo, t. j. aj práva a záväzky voči Vašej osobe (závodom         

sa rozumie súbor imania spoločnosti, ktorý slúži na jej podnikanie). Tento prevod pre Vás    

z praktického hľadiska nič neznamená, internetový obchod www.helvetia.sk je naďalej plne 

funkčný, len ako predávajúci bude voči Vám odteraz vystupovať naša spoločnosť Helvetia 

Direct Marketing s.r.o, so sídlom v Českej republike, a to aj v prípade uplatnenia 

akýchkoľvek práv, ktoré ste si zakúpili kedykoľvek v minulosti. 

Ďalej Vás musíme informovať, že ako súčasť závodu Helvetia Apotheke, d.o.o., prešlo 

na našu spoločnosť aj právo spravovať Vaše osobné údaje, ako je definované v čl. VII 

Všeobecných obchodných podmienok (www.helvetia.sk/vseobecne-obchodne-

podmienky/). 

Teraz je teda s účinnosťou od 1. 7. 2021 správcom Vašich osobných údajov spoločnosť 

Helvetia Direct Marketing s.r.o., IČO: 28400658, so sídlom Hostivařská 133/64, 102 00 

Praha 10. 

V prípade, že by ste chceli uplatniť akékoľvek nároky, ktoré pre Vás vyplývajú            

z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb         

v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov             

a o zrušení smernice 95/46/ES, napríklad nárok na prístup k Vašim osobným údajov 

alebo nárok na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania alebo prenositeľnosť 

Vašich osobných údajov a pod., obracajte sa, prosím, odteraz na našu spoločnosť 

Helvetia Direct Marketing s.r.o. 

Pevne veríme, že výrobkom Helvetia Apotheke zostanete naďalej verní a tešíme sa      

na ďalšiu spoluprácu s Vami. 

S pozdravom 

 

 

_______________________ 

Helvetia Direct Marketing s.r.o. 

Ing. Rudolf Bechyně, konateľ 

 

http://www.helvetia.sk/

