
Draga gospođo; Dragi gospodine, 
 
želimo vas obavijestiti da je 1. srpnja 2021. godine zaključen ugovor o prodaji tvrtke između Helvetia 
Apotheke d.o.o., OIB: 5701013813, sa sjedištem na adresi: Ramići BB, 78000 Banja Luka, BiH, kao 
prodavatelja i naše tvrtke Helvetia Direct Marketing s.r.o., OIB: 28400658, sa sjedištem: Hostivarska 
133/64, 102 00 Praha 10, kao kupca. 
 
Na temelju ovog ugovora naša je tvrtka stekla sve što je pripadalo poduzeću Helvetia Apotheke 
d.o.o., odnosno sva prava i obveze prema Vama (poduzeće znači skup imovine tvrtke koja je 
povezana s njezinim poslovanjem). S praktičnog gledišta, ova transakcija Vama ne mijenja ništa,  
web trgovina www.helvetiadoo.hr i nadalje je potpuno funkcionalna, samo što će od sada naša tvrtka 
Helvetia Direct Marketing s.r.o. sa sjedištem u Češkoj biti prodavatelj, pa i u slučaju ako želite 
ostvariti bilo koja svoja prava vezana uz kupnju proizvoda u bilo kojem trenutku u prošlosti.  
 
Također vas moramo obavijestiti da je pravo na raspolaganje vašim osobnim podacima,  
kako je definirano u članku VII. Općih uvjeta,kao dio poduzeća Helvetia Apotheke d.o.o, također 
preneseno na našu tvrtku (www.helvetiadoo.hr/opci-uvjeti-poslovanja/). 
 
S početkom od 1. srpnja 2021. godine, tvrtka Helvetia Direct Marketing s.r.o., OIB: 28400658,  
sa sjedištem na adresi: Hostivarska 133/64, 102 00 Praha 10, postaje novi voditelj obrade vaših 
osobnih podataka. 
 
U slučaju da želite podnijeti bilo kakve zahtjeve koji za vas proizlaze iz Uredbe 2016/679, 
Europskog parlamenta i Vijeća, o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka i o 
slobodnom kretanju takvih podataka i otkazivanju Direktiva 95/46 / EZ, npr pravo na pristup 
vašim osobnim podacima ili pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prenosivosti 
vaših osobnih podataka itd., obratite se od sada našoj tvrtki Helvetia Direct Marketing s.r.o. 
 
 
Vjerujemo da ćete ostati vjerni Helvetia Apotheke proizvodima i radujemo se daljnjoj suradnji  
s vama. 
 
 
Pozdrav 
 

 
__________________________ 
Helvetia Direct Marketing s.r.o. 
Ing. Rudolf Bechyně, direktor 


