
Vážená paní, vážený pane,   
 
dovolujeme si Vám tímto oznámit, že dne 1.7.2021 došlo k uzavření smlouvy o převodu závodu mezi 
společností Helvetia Apotheke, d.o.o., IČ: 5701013813, se sídlem: Ramići BB, 78 000 Banja Luka, 
BiH, jako prodávajícím, a naší společností Helvetia Direct Marketing s.r.o., IČ: 28400658, se sídlem: 
Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10, jako kupujícím. 
 
Na základě této smlouvy naše společnost nabyla vše, co k závodu společnosti Helvetia Apotheke, 
d.o.o. patřilo, tj. i práva a závazky vůči Vaší osobě (závodem se rozumí soubor jmění společnosti, který 
souží k jejímu podnikání). Tento převod pro Vás z praktického hlediska nic neznamená, internetový 
obchod www.helvetia.cz je dále plně funkční, jen jako prodávající bude vůči Vám nově vystupovat naše 
společnost Helvetia Direct Marketing s.r.o. se sídlem v České republice, a to i v případě uplatnění 
jakýchkoliv práv, které jste si zakoupila / zakoupil kdykoliv v minulosti. 
 
Dále Vás musíme informovat, že jako součást závodu Helvetia Apotheke, d.o.o. na naši 
společnost přešlo i právo spravovat Vaše osobní údaje, jak je definováno v čl. VII Všeobecných 
obchodních podmínek (www.helvetia.cz/vseobecne-obchodni-podminky/).  
 
Nově je tedy s účinností od 1.7.2021 správcem Vašich osobních údajů společnost Helvetia Direct 
Marketing s.r.o., IČ: 28400658, se sídlem: Hostivařská 133/64, 102 00 Praha 10. 
 
V případě, že byste chtěla / chtěl uplatnit jakékoliv nároky, které pro Vás vyplývají z Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, například nárok 
na přístup k Vašim osobním údajům nebo nárok na opravu, výmaz, omezení zpracováním nebo 
přenositelnost Vašich osobních údajů apod., obracejte se prosím nově na naši společnost 
Helvetia Direct Marketing s.r.o.  
 
Pevně věříme, že výrobkům Helvetia Apotheke zůstanete nadále věrni a těšíme se na další 
spolupráci s Vámi.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 
___________________________ 
Helvetia Direct Marketing s.r.o. 
Ing. Rudolf Bechyně, jednatel  
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