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Informace o ochraně osobních údajů
Oddělení Medical
Naposledy aktualizováno dne 28. června 2020
V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o
ochraně údajů“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracovávání osobních údajů Vám společnost Angelini
Pharma Česká republika s.r.o. (dále jen „Angelini“ nebo „správce údajů“) předkládá následující informace o
zpracovávání Vašich osobních údajů ze strany oddělení Medical správce údajů vzhledem k Vašemu
odbornému, vědeckému nebo pracovnímu profilu.

1.

Totožnost a kontaktní údaje správce údajů a pověřence pro ochranu údajů
Správcem údajů je společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem v Brně, Česká
republika, IČO 188 24 706, email: privacy.czech@angelinipharma.com.
Správce údajů stanovil pověřence pro ochranu údajů (DPO), kterého lze kontaktovat přímo na těchto
adresách: Pověřenec pro ochranu údajů - DPO c/o Karolina Šindelářová, fyzická adresa: Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: dpo.angelini@weinholdlegal.com.

2.

Účely a právní důvod zpracování
Všechny osobní údaje, které poskytnete, jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, korektně,
transparentním způsobem pro níže uvedené účely a na základě těchto legitimních podmínek (právní
důvod pro zpracování).
Účel zpracování
a) Vyžádání a výměna zdravotnických a
vědeckovýzkumných
informací
(prostřednictvím návštěv zařízení, kde
vykonáváte svou odbornou, vědeckou nebo
pracovní činnost, telefonicky, obyčejnou
poštou, e-mailem, prostřednictvím Microsoft
Teams nebo jiného webového komunikačního
nástroje) vzhledem k Vašemu profesnímu,
vědeckému nebo pracovnímu profilu
(zejména údaje o odborné, vědecké nebo
pracovní činnosti, o Vašem členství
v profesních sdruženích, Vaší specializaci, příp.
pozici zastávané na klinikách, v zdravotnických
zařízeních/na vysokých školách/v institucích/
společnostech/ asociacích, údaje o Vašich
vědeckých publikacích, o publikačním indexu,
o řízení nebo členství ve vědeckých nebo
redakčních radách, o účasti na konferencích
jako
přednášející,
o
cenách
nebo
vyznamenáních udělených za vědeckou
činnost ve zdravotnictví a o účasti v klinických
studiích) za účelem zlepšování činnosti
správce (tzv. vědecká výměna/interakce)
[výměna
vědecko-výzkumných
zdravotnických informací].
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Právní důvod zpracování
Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je založeno na oprávněném zájmu
správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) na
vyžadování a výměně vědeckovýzkumných
zdravotnických informací na základě vašeho
odborného, vědeckého nebo pracovního profilu
za účelem zlepšování činností správce. Proto
není zapotřebí Váš souhlas.
Správce údajů Vám může na Vaši žádost
poskytnout informace o posouzení tohoto
svého oprávněného zájmu.
Své právo vznést námitku proti této činnosti
můžete kdykoli vykonat prostřednictvím
příslušného odkazu v zápatí každé e-mailové
zprávy nebo kontaktováním správce.

b) Korektní a úplná správa veškerých námi
neiniciovaných žádostí, zejména žádostí o
vědeckovýzkumné informace v oblasti
zdravotnictví) [vyřizování Vašich námi
neiniciovaných žádostí].
c) Pozvání k účasti jako přednášejícího nebo
moderátora na kongresech, konferencích
nebo
vědeckých
setkáních
v oblasti
zdravotnictví organizovaných správcem údajů
(prostřednictvím návštěv zařízení, kde
vykonáváte svou odbornou, vědeckou nebo
pracovní činnost, telefonicky, obyčejnou
poštou, e-mailem, prostřednictvím Microsoft
Teams nebo jiného webového komunikačního
nástroje) vzhledem k Vašemu odbornému,
vědeckému nebo pracovnímu profilu
(zejména údaje o odborné, vědecké nebo
pracovní činnosti, o Vašem členství
v odborných sdruženích, Vaší specializaci, ev.
pozici zastávané na klinikách/v zdravotnických
zařízeních/na vysokých školách/v institucích/
společnostech/ asociacích; údaje o Vašich
vědeckých publikacích, o publikačním indexu,
o řízení nebo členství ve vědeckých nebo
redakčních radách, o účasti na konferencích
jako
přednášející,
o
cenách
nebo
vyznamenáních udělených za vědeckou
činnost ve zdravotnictví a o účasti v klinických
hodnoceních)
[pozvání
k účasti
jako
přednášející nebo moderátor na kongresech,
konferencích nebo odborných setkáních
v oblasti zdravotnictví].
d) Korektní a úplná správa Vaší potenciální účasti
na kongresech, konferencích nebo odborných
setkáních v oblasti zdravotnictví pořádaných
správcem údajů [správa kongresů, konferencí
nebo
odborných
setkání
v oblasti
zdravotnictví].

e) Korektní a úplná správa hlášení
farmakovigilance [farmakovigilance].

o

f) Plnění
právních
povinností
administrativní/účetní/daňové
povahy
[administrativních/účetních/daňových
povinností].
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Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je nezbytné pro uzavření smlouvy nebo
podniknutí nezbytných opatření před
uzavřením smlouvy (zde zamýšleno jako
navázání „právního vztahu“ mezi Vámi a
správcem údajů po Vaší žádosti) (čl. 6 odst. 1
písm. b GDPR), a proto není zapotřebí Váš
souhlas.
Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je založeno na oprávněném zájmu
správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) na
udržování profesních vztahů s Vámi na základě
Vašeho
odborného,
vědeckého
nebo
pracovního profilu, a proto není zapotřebí Váš
souhlas.
Správce údajů Vám může na Vaši žádost
poskytnout informace o posouzení tohoto
svého oprávněného zájmu.
Své právo vznést námitku proti této činnosti
můžete kdykoli vykonat prostřednictvím
příslušného odkazu v zápatí každé e-mailové
zprávy nebo kontaktováním správce.

Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je nezbytné pro uzavření smlouvy nebo
podniknutí předsmluvních opatření (korektní a
úplná správa Vaší účasti na kongresech,
konferencích nebo vědeckých setkáních
v oblasti zdravotnictví pořádaných správcem
údajů) (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR), a proto není
zapotřebí Váš souhlas.
Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je nezbytné pro splnění právní
povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), a proto
není zapotřebí Váš souhlas.
Zpracování Vašich osobních údajů za tímto
účelem je nezbytné pro splnění právní
povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR), a proto
není zapotřebí Váš souhlas.
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3.

Kategorie zpracovávaných údajů
Správce údajů bude zpracovávat následující kategorie Vašich osobních údajů:
 jméno a příjmení;
 údaje související s profesním, vědeckým nebo pracovním profilem (zejména údaje o odborné,
vědecké nebo pracovní činnosti; profesních asociacích, specializaci, možné pozici zastávané na
klinikách/v zdravotnických zařízeních/na vysokých školách/v institucích/společnostech/asociacích;
o vědeckých publikacích, publikačním indexu (např. H-indexu), řízení nebo členství ve vědeckých
nebo redakčních radách, o účasti na konferencích jako přednášející, o cenách a vyznamenáních
souvisejících s vědeckou činností ve zdravotnictví a o účasti v klinických hodnoceních);
 kontaktní údaje, například e-mail, číslo telefonu, poštovní adresu místa, kde vykonáváte svou
profesní, vědeckou nebo pracovní činnost;
 další identifikační údaje pro případ Vaší účasti na kongresech, konferencích nebo odborných
setkáních v oblasti zdravotnictví pořádaných správcem, například evidenční číslo přidělené Českou
lékařskou komorou a údaje z dokladu totožnosti (číslo dokladu, místo a datum narození, adresu
bydliště, fotografii apod.) (účel uvedený v odstavci 2 písm. d);
 veškeré ostatní údaje nezbytné k plnění právních povinností (účel uvedený v odstavci 2 písm. e) a
f), zejména DIČ a IČO).

4.

Zdroje údajů
Správce údajů bude získávat Vaše osobní údaje:
 přímo od Vás;
 z veřejně dostupných zdrojů (zejména z profesních rejstříků);
 z Vašich oficiálních webových stránek nebo z oficiálních webových stránek kliniky/zdravotnického
zařízení /vysoké školy/společnosti/asociace, kde vykonáváte svou profesní, vědeckou nebo
pracovní činnost;
 z vědeckých publikací, v nichž jsou uvedeny Vaše osobní údaje;
 ze soukromých databází třetích osob, které obsahují vědeckou literaturu;
 od třetích osob (zejména od Vašich kolegů nebo z ambulantní kliniky/ zdravotnického zařízení
/vysoké školy/ společnosti/asociace, kde vykonáváte svou profesní, vědeckou nebo pracovní
činnost).

5.

Povaha poskytování údajů
Poskytování Vašich osobních údajů za účelem výměny vědeckovýzkumných informací v oblasti
zdravotnictví (účel uvedený v odstavci 2 písm. a) je pouze dobrovolné: pokud neposkytnete tyto údaje
nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování, nebudete moci být kontaktováni ze strany
oddělení Medical a vyměňovat si s ním vědeckovýzkumné informace v oboru.
Poskytování Vašich osobních údajů za účelem vyřizování Vašich námi neiniciovaných žádostí (účel
uvedený v odstavci 2 písm. b) je pro správce nezbytné k tomu, aby mohl reagovat na jím neiniciované
žádosti: pokud neposkytnete své osobní údaje, nebudete moci dostat odpověď na svou žádost
(zejména odpověď na žádost o vědeckovýzkumné informace v oblasti zdravotnictví).
Poskytování Vašich osobních údajů za účelem pozvání k účasti jako přednášející/moderátor na
kongresy, konference nebo odborná setkání v oblasti zdravotnictví (účel uvedený v odstavci 2 písm.
c) je pouze dobrovolné: pokud neposkytnete tyto údaje, nebudete moci dostávat pozvání k účasti jako
přednášející/moderátor na kongresy, konference nebo odborná setkání v oblasti zdravotnictví
pořádaných správcem.
Poskytování Vašich osobních údajů za účelem správy kongresů, konferencí a odborných setkání
v oblasti zdravotnictví (účel uvedený v odstavci 2 písm. d) představuje smluvní povinnost: pokud
neposkytnete tyto údaje, nebudete se moci účastnit kongresů, konferencí a odborných setkání
v oblasti zdravotnictví pořádaných správcem.
Poskytování vašich osobních údajů za účelem farmakovigilance (účel uvedený v odstavci 2 písm. e) a
za účelem plnění administrativních/účetních/daňových povinností (účel uvedený v odstavci 2 písm. f)
je povinné, protože je v souladu s právními předpisy.
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6.

Způsoby zpracování
Při zpracování jsou používány jak automatické, tak i neautomatické nástroje a logika zpracování je
striktně vázána na účely zpracování a v každém případě na způsoby a postupy, které mohou zajistit
bezpečnost a důvěrnou povahu údajů.

7.

Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být pro účely uvedené shora (v odstavci 2) sděleny:
 osobám oprávněným správcem údajů ke zpracování osobních údajů (zaměstnancům a
spolupracovníkům správce);
 zpracovatelům údajů ustanoveným správcem (poskytovatelům počítačových, technologických a
telematických služeb, poskytovatelům služeb souvisejících se správou a ukládáním daňových a
účetních dokladů, společnostem organizujícím eventy a agenturám zaměřeným na vyhledávání tzv.
Key Opinion Leaders – KOL);
 nezávislým správcům údajů (národním a evropským zdravotnickým a lékovým agenturám,
cestovním agenturám, přepravním společnostem, například leteckým, železničním apod.; hotelům;
kongresovým a konferenčním centrům; bankám; daňovým orgánům nebo poskytovatelům
telekomunikačních a internetových služeb).
Vaše údaje mohou být rovněž předávány v souladu se zákonem daňovým orgánům, policii, soudním a
správním orgánům k posouzení a stíhání trestných činů, prevenci a ochraně před hrozbami namířenými
proti veřejné bezpečnosti, za účelem toho, aby mohl správce uplatnit, vykonat nebo obhájit jakékoli
právo u soudu, jakož i z jiných důvodů souvisejících s ochranou práv a svobod jiných osob.

8.

Doba uchovávání údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po omezenou dobu v závislosti na účelu zpracování. Po uplynutí této
doby budou Vaše údaje trvale vymazány nebo v každém případě nezvratně anonymizovány.
Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu s níže uvedenými podmínkami a kritérii:
 pro účely výměny vědeckovýzkumných informací v oblasti zdravotnictví (účel uvedený v odstavci
2 písm. a) do okamžiku, kdy vykonáte své právo vznést námitku, což můžete učinit kdykoli s použitím
příslušného odkazu v zápatí e-mailových sdělení nebo kontaktováním správce a v každém případě
nejvýše po dobu 5 (pěti) let od poslední žádosti o výměnu vědeckovýzkumných informací v oblasti
zdravotností nebo do té doby, kdy zjistíte, že Vaše profesní, vědecká nebo pracovní činnost byla
ukončena;
 pro účely vyřizování Vašich námi neiniciovaných žádostí (účel uvedený v odstavci 2 písm. b) po
dobu 10 (deseti) let od úplného a korektního vyřízení Vaší námi neiniciované žádosti;
 pro účely pozvání k účasti jako přednášející/moderátor na kongresy, konference nebo odborná
setkání v oblasti zdravotnictví (účel uvedený v odstavci 2 písm. a) do okamžiku, kdy vykonáte své
právo vznést námitku, což můžete učinit kdykoli s použitím příslušného odkazu v zápatí e-mailových
sdělení nebo kontaktováním správce a v každém případě nejvýše po dobu 5 (pěti) let od posledního
pozvání k účasti jako přednášející/moderátor na kongresy, konference nebo odborná setkání
v oblasti zdravotnictví pořádaná správcem údajů nebo do té doby, kdy zjistíte, že Vaše profesní,
vědecká nebo pracovní činnost byla ukončena;
 pro účely správy kongresů, konferencí a odborných setkání v oblasti zdravotnictví (účel uvedený
v odstavci 2 písm. d) po dobu 10 (deseti) let od ukončení kongresu, konference nebo odborného
setkání v oblasti zdravotnictví pořádaného správcem údajů, kterého jste se účastnili;
 pro účely farmakovigilance (účel uvedený v odstavci 2 písm. e) do okamžiku, kdy platí rozhodnutí
o registraci přípravku a po dobu dalších 10 (deseti) let po uplynutí platnosti rozhodnutí o registraci
přípravku;
 pro účely plnění administrativních/účetních/daňových povinností (účel uvedený v odstavci 2 písm.
f) po dobu nejvýše 10 (deseti) let od konce kalendářního roku, kdy byl vyhotoven daný
administrativní/účetní/daňový doklad.
Z technických důvodů bude zpracování Vašich osobních údajů ukončeno a Vaše osobní údaje budou
následně vymazány do 30 (třiceti) dnů od výše uvedených dat.
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Tato ustanovení se netýkají případů, které vyžadují delší období uchovávání údajů za účelem soudních
řízení, na požádání příslušných orgánů nebo dle platných právních předpisů.
9.

Předávání údajů mimo EU/EHP
Vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský
hospodářský prostor (EHP), které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů stanovenou
v příslušných rozhodnutích Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en).
Vaše osobní údaje budou předány do zemí, které nenáležejí k EU/EHP a nezajišťují odpovídající úroveň
ochrany pouze po uzavření specifických smluv mezi správcem a příjemcem údajů, které obsahují
zabezpečovací doložky a náležité záruky ochrany Vašich osobních údajů, tzv. „standardní smluvní
doložky“, jež jsou rovněž schváleny Evropskou komisí, nebo jestliže je takové předání nezbytné
k uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a správcem údajů, nebo pro vyřizování Vašich žádostí.

10.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů, tzn. Vy, můžete vykonávat v souvislosti se zpracováním údajů uvedeným v tomto
oznámení práva stanovené příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, mj.
 právo na obdržení potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud
ano, na přístup k těmto údajům a k souvisejícím informacím (zejména o účelu zpracování,
kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, jimž údaje jsou
nebo budou předávány, o době uchovávání údajů nebo o kritériu pro její stanovení, o právu opravit
nebo vymazat údaje nebo omezit nebo vznést námitku proti jejich zpracování, o právu podat
stížnost u dozorového orgánu, o původu údajů, o možné existenci automatického rozhodovacího
procesu, včetně profilování - v takovém případě lze vykonat právo na získání důležitých informací o
používaném způsobu, významu a očekávaných následcích takového zpracovávání pro subjekt údajů
– a o odpovídajících zabezpečeních v případě předávání údajů mimo EU/EHP), jakož i na obdržení
kopie takových osobních údajů, pokud to není na újmu práv a svobod jiných osob (právo přístupu);
 právo na opravu svých osobních údajů, tj. na provedení opravy, změny nebo aktualizace údajů,
které jsou nesprávné nebo již nejsou aktuální, a na doplnění neúplných osobních údajů, mj. pomocí
dodatečného prohlášení (právo na opravu);
 právo požádat o výmaz osobních údajů, zejména tehdy, když (i) nejsou nadále zapotřebí pro účely,
pro které byly shromážděny nebo zpracovány nebo když (ii) jsou zpracovávány protiprávně nebo
(iii) musí být vymazány, aby bylo možno splnit právní povinnost, nebo konečně tehdy, když (iv) jste
vznesli námitku proti jejich zpracovávání (viz níže „právo vznést námitku“) a neexistuje žádný
převažující oprávněný důvod umožňující správci, aby je v každém případě nadále zpracovával
(právo být zapomenut). Takový výmaz nelze provést zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné
ke splnění právní povinnosti nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jakéhokoli právního nároku u
soudu;
 právo na omezení zpracovávání svých osobních údajů, což znamená, že správce údajů si sice
ponechá tyto údaje, ale nebude je moci užívat. Toto právo lze vykonat zejména pouze tehdy, (i)
když subjekt údajů popírá jejich přesnost, a to po dobu potřebnou pro správce k ověření přesnosti
údajů, nebo (ii) v případě protiprávního zpracovávání údajů, kdy je namísto výmazu požadováno
omezení jejich užívání, nebo (iii) tehdy, když správce údajů již nepotřebuje zpracovávat takové
osobní údaje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, vykonání nebo obhajobě práva u soudu, nebo
(iv) když jste vznesli námitku proti jejich zpracování (viz níže „právo vznést námitku“), dokud nebude
ověřeno, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů
(právo na omezení zpracování);
 právo obdržet od správce údajů Vaše osobní údaje zpracovávané s Vaším souhlasem, ve
standardním formátu, a nechat je předat přímo Vámi určené třetí osobě, pokud je to technicky
proveditelné (právo na přenositelnost údajů);
 právo vznést v případě porušení pravidel pro ochranu údajů námitku u dozorového orgánu (Úřadu
pro ochranu osobních údajů) v souladu s postupy a pokyny uvedenými na oficiálních webových
stránkách Úřadu: https://www.uoou.cz/stiznost.asp#obalhlava) (právo vznést námitku).
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Kromě toho máte jako subjekt údajů také:
 právo vznést námitku kdykoli z důvodů Vaší konkrétní situace proti zpracování Vašich osobních
údajů za účelem výměny vědeckovýzkumných informací v oblasti zdravotnictví a za účelem Vašeho
pozvání jako přednášejícího/moderátor na kongresy, konference nebo vědecká setkání v oblasti
zdravotnictví. V takovém případě správce údajů osobní údaje nadále nezpracovává, pokud
neprokáže závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami
subjektu údajů, nebo pro účely určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků u soudu.
Za účelem výkonu těchto práv můžete kdykoli písemně kontaktovat správce údajů na adrese
společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o., nebo e-mailem na adresu
privacy.czech@angelinipharma.com, nebo napsat pověřenci pro ochranu údajů (DPO) na adresu
Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika nebo
na e-mailovou adresu: dpo.angelini@weinholdlegal.com. Můžete použít formulář dostupný na
webových stránkách https://www.angelini.cz/wps/wcm/connect/cz/home/ochrana-osobnich-udaju.
11.

Změny tohoto oznámení
Neustálý rozvoj naší činnosti může mít za následek změny v povaze výše uvedeného zpracovávání
Vašich osobních údajů. Z tohoto důvodu může být toto oznámení v průběhu času měněno a
doplňováno, což může být rovněž nezbytné s ohledem na novou legislativu o ochraně osobních údajů.
V případě významných změn Vás na ně příslušným způsobem upozorníme.
[Konec dokumentu]

6

