
1. �nechať�vyzdvihnúť�kuriérom��
a�doručiť domov ZDARMA 2.�� osobne�vyzdvihnúť�sami�

� vo�Výdajni LIBRE,�na�adrese�
� Plynárenská�1,�
� budova�BBC1�Plus,�
� 821�01�Bratislava�
� (vchod�z�ul.�Jarabinková)

Pokyny k nákupu

Vážený�pacient,

ďakujeme�Vám�za�dôveru,�ktorú�ste�prejavili�systému�na�neinvazívne�sledovanie�glykémie�FreeStyle�

Libre�Flash,�ďalej�len�FreeStyle�Libre.�Predpísanú�zdravotnícku�pomôcku�FreeStyle�Libre�si�môžete:�

Zdravotnícku�pomôcku�si�môžete�vyzdvihnúť�sami,�v�akejkoľvek�výdajni�zdravotníckych�pomôcok,�ktorá�zdravotnícke�pomôcky�FreeStyle�Libre�
vydáva.�V�súčasnosti�evidujeme,�že�zdravotnícke�pomôcky�FreeStyle�Libre�sú�v�Slovenskej�republike�k�dispozícii�výhradne�v�nasledujúcej�
výdajni:�Výdajňa�LIBRE,�BBC1�Plus,�Plynárenská�1,�Bratislava,�pričom�na�účely�doručenia�môžete�použiť�priloženú�plnú�moc.

Váš�lekár�Vám�vystavil�elektronický�poukaz�a�dal�Vám�obálku��

s�potrebnými�dokumentami.��

•� Vyplňte�a�podpíšte žltý dokument�–�Plnú moc,�ktorou�

� umožníte�spoločnosti�TIMED,�s.r.o.,�aby�Vám�vyzdvihla�a�zaslala�

� produkt�FreeStyle�Libre�k�Vám�domov.�

•� Vyplnením�modrého dokumentu nám�môžete�udeliť�súhlas��

� so�spracovaním�Vašich�osobných�údajov,�stanete�sa�súčasťou�

� komunity�pacientov�a�budete�prví,�ktorí�sa�dozviete�o�novinkách��

� a�pripravovaných�akciách�spoločnosti�Abbott.�

•� Obidva�vypísané�dokumenty�vložte�do�predplatenej�

� a�predpísanej�obálky�a�vhoďte�do�poštovej�schránky,�prípadne��

� obálku�môžete�odoslať�z�akéjkoľvek�pobočky�Slovenskej�pošty.��

� Poštovné�neplatíte,�pre�pacienta�je�ZDARMA. 

PRI PRVEJ OBJEDNÁVKE POSTUPUJTE TAKTO: 

Výdajňa LIBRE
budova BBC1 Plus
Plynárenská 1
821 01  Bratislava
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ODPOVEDNÁ ZÁSIELKA
CENU HRADÍ ADRESÁT

2018/12275
OLZ

alebo�

Následne�Vás�telefonicky�kontaktuje�spoločnosť�TIMED,�s.r.o.,�

potvrdí�si�s�Vami�osobné�údaje�a�obratom�zašle�produkty�

FreeStyle�Libre�na�Vašu�adresu.

PLNÁ MOC

Meno:

Rodné číslo:

Bytom:

Telefónne číslo:

E-mail:

(ďalej len „Splnomocniteľ“)

týmto udeľuje plnú moc spoločnosti:

TIMED, s.r.o., IČO: 00 602 175, so sídlom Trnavská cesta 112, Bratislava 821 01, Slovenská

republika, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka

239/B (ďalej len „Splnomocnenec“),

aby v jeho mene a v súlade s obchodnými podmienkami Splnomocnenca zabezpečil prepravu

akejkoľvek z nižšie uvedených zdravotníckych pomôcok predpísanej na základe poukazov

vydaných Splnomocniteľovi jeho zdravotníckym pracovníkom:

• Systém na neinvazívne sledovanie glykémie FreeStyle Libre Flash, čítačka- súprava

s čítačkou, kód: D 99161, výrobca: Abbott Diabetes Care Limited;

• Systém na neinvazívne sledovanie glykémie FreeStyle Libre Flash, senzor - súprava

so snímačom, kód: D 99162, výrobca: Abbott Diabetes Care Limited;

na adresu Splnomocniteľa:

Táto plná moc je účinná po dobu jedného roka odo dňa jej udelenia.

V dňa

Splnomocniteľ

Súhlasím so spracovaním informácií o tom, že mi bola
predpísaná niektorá z vyššie uvedených zdravotníckych
pomôcok (t.j. informácií týkajúcich sa môjho
zdravotného stavu).

(zaškrtnite, ak udeľujete súhlas)

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH
ÚDAJOV SÚ UVEDENÉ ĎALEJ

Plna moc.indd   1 21/04/22   11:06

Vážený pacient,

v prípade, že by ste mali záujem stať sa súčasťou komunity pacientov, chcete byť prvý, ktorý

sa dozvie o novinkách a pripravovaných akciách spoločnosti Abbott, neváhajte vyplniť tento

dokument. Vašim podpisom nám udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov,

spojených s priamym marketingom.

POUČENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Meno a priezvisko:

Trvalý pobyt:

Telefónne číslo:

E-mail:

(ďalej len „Dotknutá osoba“)

Abbott Laboratories Slovakia s.r.o., so sídlom Karadžičova 8, Bratislava – mestská časť Ružinov
821 08, IČO: 35 702 958, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel
Sro, vložka č. 12145/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“), bude, ako prevádzkovateľ osobných úda-
jov, spracúvať Vaše osobné údaje, a to spôsobom a v rozsahu stanovenom nižšie.

1. ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Prevádzkovateľ bude spracúvať Vaše osobné údaje, a to najmä nasledujúce: Vaše meno
a priezvisko, Váš dátum narodenia, Vašu adresu, Vaše telefónne číslo, Váš e-mail, informácia
o tom, že užívate zdravotnícke pomôcky spoločnosti Abbott v oblasti diabetu. Tieto údaje
pochádzajú priamo od Vás.

2. PRÁVNY ZÁKLAD NA SPRACÚVANIE 

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu.

3. ÚČEL SPRACÚVANIA 

Vaše osobné údaje budú spracúvané s cieľom zasielania ponúk v súvislosti s tovarmi alebo
službami Prevádzkovateľa.

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom nedochádza zo strany Prevádzkovateľa k automatizovanému
rozhodovaniu ani profilovaniu.

4.  AKO DLHO SI PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

Osobné údaje budú uchovávané iba na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré boli
zhromaždené, a to v súlade s miestnymi zákonmi a ďalšími právnymi predpismi.
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Váš�lekár�Vám�vystavil�elektronický�poukaz�na�FreeStyle�Libre�senzor.

� Ihneď,�po�vystavení�poukazu�prosím�sami telefonicky kontaktujte
� spoločnosť�TIMED,�s.r.o.�na�čísle�0239 059 699.�TIMED�prijme,�overí

� a�vybaví�Vašu�objednávku�bezplatným�zaslaním�produktu�na�Vašu�adresu.�

V�prípade�otázok�ohľadom�objednávok�produktov,�kontaktujte

prosím�spoločnosť�TIMED,�s.r.o.

V�prípade�reklamácií�produktov�alebo�otázok�na�systém�FreeStyle�

Libre,�sa�môžete�obrátiť�na�bezplatnú�zákaznícku�linku.

Prajeme�Vám�veľa�zdravia,�Váš�FreeStyle�team.

OBJEDNÁVKY

REKLAMÁCIE

0800 189 564

0239 059 699

Systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre (Čítačka) a systém na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre (Senzor) sú zdravotnickými pomôckami. Čítajte 
pozorne príručku používateľa a informácie o bezpečnom používaní. Číslo notifikovanej osoby: 2797. 
Čítačka systému na okamžité monitorovanie glukózy FreeStyle Libre, pri použití so senzorom FreeStyle Libre, je indikovaná na meranie hladín glukózy v tkanivovom moku u osôb s diabetes 
mellitus (vo veku od 4 rokov), vrátane tehotných žien. Čítačka a senzor majú slúžiť ako náhrada za meranie glykémie pri samostatnej liečbe diabetu, vrátane dávkovania inzulínu. Fyziologické rozdiely 
medzi tkanivovým mokom a kapilárnou krvou môžu viesť k rozdielom v zistených hodnotách koncentrácie glukózy. V dobe rýchlej zmeny glykémie, napr. po jedle, po podaní dávky inzulínu alebo  
po cvičení, môžu byť spozorované rozdiely v hodnotách koncentrácie glukózy v tkanivovom moku a v kapilárnej krvi.  
FreeStyle, Libre a súvisiace obchodné značky sú značkami spoločnosti Abbott. © 2022 ADC-56324 v1.0 4/22.

PRI OPAKOVANEJ OBJEDNÁVKE: 

(aktívna�od�1.6.�2022)


