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INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážená paní doktorko / Vážený pane doktore, 

s ohledem na zpracování Vašich osobních údajů společností Fidia Pharma CZ s.r.o. Vás informujeme o 

následujícím. 

Správce osobních údajů  

Správcem osobních údajů zpracovávající Vaše osobní údaje pro účely uvedené v tomto informačním 

dokumentu je společnost Fidia Pharma CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, K Betáni 1092/19, PSČ 140 00, IČ: 

411 96 074 (dále jen „Společnost“). 

Způsoby zpracování 

Zpracování Vašich osobních údajů je prováděno pomocí postupů a opatření, která jsou vhodná pro zajištění 

jejich bezpečnosti z hlediska integrity, důvěrnosti a dostupnosti a která jsou v souladu s ustanoveními 

platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. 

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje jak v listinné podobě, tak elektronickými prostředky, 

včetně softwarového nástroje pro řízení aktivit obchodních zástupců pracujících pro Společnost. 

Charakteristiky zpracování 

Účel zpracování Právní základ pro 

zpracování 

Povaha poskytování 

osobních údajů a 

důsledky 

neposkytnutí 

osobních údajů 

Doba uložení 

osobních údajů 

(nebo kritéria pro 

její určení) 

1) Aktivity obchodních zástupců 

Zpracování Vašich osobních 

údajů je prováděno za 

účelem umožnit obchodním 

zástupcům Vás navštívit za 

účelem poskytnout Vám 

podle platných právních 

předpisů vědecké informace 

s odkazem na léčivé 

přípravky a zdravotnické 

prostředky Společnosti a 

poskytnout Vám zdarma 

vzorky těchto léčivých 

přípravků. 

  

Zpracování Vašich 

osobních údajů pro tyto 

účely je založeno na 

Vašem svobodném, 

konkrétním a 

jednoznačném 

souhlasu. 

Poskytnutí Vašich 

osobních údajů je 

dobrovolné a pro tyto 

účely nezbytné. 

Jestliže nedáte souhlas 

se zpracováním Vašich 

osobních údajů pro tyto 

účely a / nebo jestliže 

dříve udělený souhlas 

odvoláte, bude 

zabráněno aktivitám 

obchodních zástupců 

vůči Vám. 

 

Vaše osobní údaje 

budou uchovány po 

dobu nutnou pro 

provádění aktivit 

obchodních zástupců 

vůči Vám a pro 

zajištění souladu 

s jakoukoliv 

související povinností 

podle platných 

právních předpisů, 

nebo do odvolání 

Vašeho souhlasu, 

nebo pro další období, 

pokud to bude nutné 

pro dodržení 
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povinností podle 

platného práva nebo 

pro výkon a / nebo 

obranu práv před 

příslušnými soudními 

orgány, a kdekoliv 

jinde to bude vhodné. 

2) Zasílání informačních materiálů / publikací / studií a další oficiální komunikace, včetně 

pozvánek na kongresy, sympózia, semináře a další akce 

Vaše osobní údaje mohou 

být zpracovány za účelem 

zasílání informačních 

materiálů / publikací / studií 

a další oficiální komunikaci 

Společnosti, včetně 

pozvánek na kongresy, 

sympózia, semináře a další 

akce, které by Vás mohly 

zajímat. V případě, že se 

chcete účastnit těchto výše 

uvedených akcí, budou Vaše 

osobní údaje zpracovávány 

pro zajištění všeho, co bude 

pro Vaši účast na těchto 

akcích nezbytné a účelné, 

včetně oblasti organizace a 

dopravy.  

Zpracování Vašich 

osobních údajů pro 

tyto účely je založeno 

na Vašem svobodném, 

konkrétním a 

jednoznačném 

souhlasu. 

Jestliže prohlásíte, že 

se chcete účastnit 

akce, je příslušné 

zpracování Vašich 

osobních údajů 

založeno na nutnosti 

provést kroky na Vaši 

žádost a pro dodržení 

všeho nezbytného pro 

zajištění Vaší účasti na 

dané akci. 

Poskytnutí Vašich 

osobních údajů pro tyto 

účely je dobrovolné. 

Jestliže neposkytnete 

Vaše údaje nebo 

neudělíte souhlas se 

zpracováním pro tyto 

účely, zabráníte tím 

Společnosti zasílat Vám 
informační materiály / 

publikace / studie a další 

oficiální komunikaci 

Společnosti, včetně 

pozvánek na kongresy, 

sympózia, semináře a 

další akce, případně by 

Vaše účast na těchto 

akcích mohla být 

znemožněna. V každém 

případě, pokud jste již 

dříve dal souhlas 

s aktivitou obchodních 

zástupců, nebude tato 

aktivita dotčena.  

Vaše osobní údaje 

zpracovávané pro tyto 

účely budou 

uchovány, dokud 

neuvedete, že si již 

nepřejete dostávat 

tuto komunikaci, nebo 

pro další období, 

pokud to bude nutné 

pro dodržení 

povinností podle 

platného práva nebo 

pro výkon a / nebo 

obranu práv před 

příslušnými soudními 

orgány, a kdekoliv 

jinde to bude vhodné. 

 

3) Farmakovigilance 

Vaše osobní údaje mohou 

být zpracovány z důvodu 

nutnosti dodržovat jakékoliv 

povinnosti farmakovigilance 

stanovené právními 

předpisy. 

Zpracování Vašich 

osobních údajů pro 

tyto účely vyplývá z 

nutnosti dodržovat 

povinnosti 

farmakovigilance 

stanovené právními 

předpisy. 

Poskytnutí Vašich 

osobních údajů pro tyto 

účely je právní povinností 

a neposkytnutí Vašich 

údajů může způsobit 

porušení právních 

předpisů týkajících se 

farmakovigilance. 

Vaše osobní údaje 

zpracovávané pro tyto 

účely budou uchovány 

po dobu nutnou 

k prokázání 

dodržování právních 

povinností týkajících 

se farmakovigilance, 
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 nebo pro další období, 

pokud to bude nutné 

pro dodržení 

povinností podle 

platného práva nebo 

pro výkon a / nebo 

obranu práv před 

příslušnými soudními 

orgány, a kdekoliv 

jinde to bude vhodné. 

4) Profilování 

Vaše osobní údaje mohou 

být také zpracovány za 

účelem Vašeho profilování na 

základě informací získaných 

během aktivit obchodních 

zástupců Společnosti, a to ve 

vztahu k Vaši specializaci, 

zájmům, profesionálním 

potřebám a preferencím, aby 

Vám byly poskytovány 

služby více zaměřené na 

Vaše zájmy a potřeby.  

 

Zpracování Vašich 

osobních údajů pro 

tyto účely je založeno 

na Vašem svobodném, 

konkrétním a 

jednoznačném 

souhlasu. 

Váš souhlas se 

zpracováním Vašich 

osobních údajů pro tento 

účel je dobrovolný a 

můžete souhlas kdykoliv 

odvolat. 

Jestliže neudělíte souhlas 

se zpracováním Vašich 

osobních údajů pro tento 

účel nebo jestliže 

odvoláte Váš souhlas 

s tímto zpracováním, 

nebude tím žádným 

způsobem dotčena 

aktivita obchodních 

zástupců, ke které jste 

dal souhlas dříve. 

Vaše osobní údaje 

budou uchovány do 

odvolání Vašeho 

souhlasu s tímto 

zpracováním, nebo 

pro další období, 

pokud to bude nutné 

pro dodržení 

povinností podle 

platného práva nebo 

pro výkon a / nebo 

obranu práv před 

příslušnými soudními 

orgány, a kdekoliv 

jinde to bude vhodné. 

Subjekty, které se mohou dozvědět Vaše osobní údaje nebo kterým mohou být Vaše osobní 

údaje sděleny 

Vaše osobní údaje budou zpracovávány osobami výslovně oprávněnými ze strany Společnosti patřících do 

organizačních útvarů jako např. IT oddělení, administrativa, oddělení financí a účetnictví, obchodní oddělení 

a marketing, případně do dalších organizačních útvarů, které jsou příslušné pro výše uvedené účely. 

Dále pokud je to vzhledem k výše uvedeným účelům nutné, mohou být Vaše osobní údaje sděleny také 

subjektům mimo Společnost, a to i do zahraničí, jako např. poskytovatelé zboží a služeb, včetně IT služeb, 

obchodní partneři, organizátoři akcí, cestovní kanceláře, hotely a manažeři kongresových center, 

univerzity, zdravotnické organizace.  

Pokud je to k výše uvedeným účelům nutné, mohou být Vaše osobní údaje sděleny také regulátorům a 

dozorovým orgánům a dalším veřejným orgánům. 
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Pro stejné účely mohou být Vaše osobní údaje sděleny dalším společnostem Skupiny, do které patří 

Společnost, a to i zahraničním. 

Případné předání Vašich osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii, které nemusí garantovat stejnou 

míru ochrany Vašich osobních údajů, jako poskytuje právo Evropské unie, bude provedeno, pokud to bude 

nezbytné pro plnění Vašeho požadavku nebo smluv uzavřených s Vámi nebo pro zavedení předsmluvních 

opatření na základě Vašeho požadavku, nebo pokud bude předání nezbytné pro ověření, výkon nebo 

obhajobu práv před soudními orgány, nebo na základě Vašeho konkrétního souhlasu, nebo pro ochranu 

Vašich životně důležitých zájmů v případě, že nebudete fyzicky nebo právně způsobilý udělit svůj souhlas. 

Případné další předávání Vašich osobních údajů bude Společnost provádět pouze: 

 vůči třetím zemím, jednomu nebo více konkrétním odvětvím v těchto třetích zemích nebo 

mezinárodním organizacím, o nichž se Evropská komise domnívá, že zajišťují odpovídající úroveň 

ochrany osobních údajů; nebo 

 pokud příjemce osobních údajů získal odpovídající certifikaci nebo dodržuje zvláštní kodex chování, 

který zajišťuje, že je zpracování osobních údajů prováděno se zárukami, které jsou odpovídající právu 

Evropské unie; nebo 

 pokud Společnost k ochraně Vašich osobních údajů zavede odpovídající záruky tím, že bude uzavírat 

smlouvy obsahující tzv. standardní doložky o ochraně osobních údajů vytvořené Evropskou komisí, 

nebo vytvoření národním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí. 

Pro získání dalších informací týkající se záruk přijatých Společností pro tyto převody lze kontaktovat 

Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese: dpo@fidiapharma.cz. 

Vaše práva 

Jakožto subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány Společností, jste oprávněn kdykoliv uplatnit 

následující práva, a to v závislosti na konkrétních charakteristikách výše uvedeného zpracování: 

Právo Podstata práva Případné podmínky pro 

uplatnění práva 

Právo na přístup  

(Čl. 15 Nařízení 

Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679, 

dále jen „Obecné 

nařízení o ochraně 

osobních údajů“) 

Máte právo získat potvrzení, zda Vaše osobní 

údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je 

tomu tak, máte právo vyžadovat přístup 

k osobním údajům a k informacím uvedeným 

v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních 

údajů a právo získat jejich kopii. 

V případě požadavku na 

další kopie Vašich osobních 

údajů může být účtován 

přiměřený poplatek 

zohledňující administrativní 

náklady. Požadavkem na 

získání kopie Vašich 

osobních údajů nesmějí být 

nepříznivě dotčena práva a 

svobody jiných osob.  

Právo na opravu 

(Čl. 16 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Máte právo označit možné nepřesnosti 

osobních údajů, které se Vás týkají, a 

požadovat jejich opravu. V případě potřeby 

máte právo na doplnění neúplných osobních 
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údajů, a to i poskytnutím dodatečného 

prohlášení. 

Právo na výmaz 

(Čl. 17 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

V případech uvedených v čl. 17 Obecného 

nařízení o ochraně osobních údajů máte právo 

na vymazání osobních údajů, které se Vás 

týkají. V těchto případech budou Vaše osobní 

údaje vymazány, a pokud byly zveřejněny, 

budou s ohledem na dostupnou technologii a 

náklady na provedení přijaty přiměřené kroky, 

aby byly o Vaší žádosti o vymazání informováni 

správci, kteří tyto osobní údaje zpracovávají. 

Vaše právo na výmaz může 

být omezeno na základě 

národního práva nebo 

práva Evropské unie, jako 

např. v případě nutnosti 

zpracovávat osobní údaje 

Společností pro splnění 

právních povinností nebo 

pro ověření, výkon a/nebo 

obhajobu práv před soudy. 

Právo na omezení 

zpracování 

(Čl. 18 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Toto právo představuje označení Vašich 

uložených osobních údajů s cílem omezení 

jejich zpracování v budoucnosti. 

Pokud bylo podle příslušného práva zpracování 

omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, 

s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze 

s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, 

výkonu nebo obhajoby právních nároků, 

z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo 

právnické osoby nebo z důvodů důležitého 

veřejného zájmu Evropské unie nebo 

některého členského státu. 

Máte právo být předem upozorněn na to, že 

bude omezení zpracování zrušeno. 

Máte právo na omezení 

zpracování Vašich osobních 

údajů: 

a) pokud popíráte přesnost 

osobních údajů, a to na 

nezbytnou dobu 

potřebnou k tomu, aby 

Společnost mohla 

přesnost osobních údajů 

ověřit;  

b) pokud je zpracování 

protiprávní a odmítáte 

výmaz osobních údajů a 

žádáte místo toho o 

omezení jejich použití;  

c) přestože Společnost již 

osobní údaje 

nepotřebuje pro účely 

zpracování, ale Vy 

osobní údaje požadujete 

pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních 

nároků; 

d) vznesl jste námitku proti 

zpracování podle čl. 21. 

odst. 1 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů, dokud 

nebude ověřeno, zda 

oprávněné důvody 
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Společnosti převažují 

nad Vašimi.  

Právo na informování o 

příjemcích, kterým byly 

oznámeny opravy, 

výmazy nebo omezení 

zpracování   

(Čl. 19 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Toto právo se skládá z možnosti žádat 

Společnost a získat od ní označení příjemců, 

kterým byly oznámeny opravy, výmazy nebo 

omezení zpracování. 

Oznamování příjemcům se 

neprovádí, pokud se to 

ukáže jako nemožné nebo 

by to vyžadovalo 

nepřiměřené úsilí. 

Právo na přenositelnost 

údajů 

(Čl. 20 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás 

týkají, jež jste poskytli Společnosti, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově 

čitelném formátu, a právo předat tyto údaje 

jinému správci, aniž by tomu bylo bráněno. 

Toto právo je použitelné 

pouze v případě, že je 

zpracování založeno na 

Vašem souhlasu nebo je 

nezbytné pro splnění 

smlouvy, jejíž jste smluvní 

stranou, nebo pro zavedení 

předsmluvních opatření na 

základě Vaší žádosti, a 

pokud se zpracování 

provádí automatizovaně a 

v každém případě pouze v 

rozsahu povoleném podle 

čl. 20 Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů. 

Právo vznést námitku 

proti zpracování 

(Čl. 21 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Máte právo z důvodů týkajících se Vaší 

konkrétní situace vznést kdykoliv námitku proti 

zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, 

pokud je toto zpracování nezbytné pro splnění 

úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo 

při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena 

Společnost, nebo pokud je toto zpracování 

nezbytné pro účely oprávněných zájmů 

Společnosti nebo třetí strany, včetně 

profilování založeného na tomto zpracování.  

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely 

přímého marketingu, máte právo kdykoliv 

vznést námitku proti zpracování osobních 

údajů, které se Vás týkají, pro tyto účely, což 

zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto 

přímého marketingu. 

Společnost nebude Vaše 

osobní údaje dále 

zpracovávat, pokud 

neprokáže závažné 

oprávněné důvody pro 

zpracování, které převažují 

nad Vašimi zájmy nebo 

právy, nebo pro učení, 

výkon nebo obhajobu 

právních nároků.  
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Práva vztahující se 

k automatizovanému 

rozhodování, včetně 

profilování 

(Čl. 22 Obecného 

nařízení o ochraně 

osobních údajů) 

Máte právo být informován o skutečnosti, že 

dochází k automatizovanému rozhodování, 

včetně profilování, a v těchto případech 

smysluplné informace týkající se použitého 

postupu, jakož i významu a předpokládaných 

důsledků takového zpracování. 

Máte právo nebýt předmětem žádného 

rozhodnutí založeného výhradně na 

automatizovaném zpracování, včetně 

profilování, které má pro Vás právní účinky 

nebo se Vás obdobným způsobem dotýká. 

Právo nebýt předmětem 

žádného rozhodnutí 

založeného výhradně na 

automatizovaném 

zpracování, včetně 

profilování, které má pro 

Vás právní účinky nebo se 

Vás obdobným způsobem 

dotýká, se neuplatní při 

splnění podmínek 

uvedených v čl. 22 

Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů. 

Právo na odvolání 

souhlasu 

(Čl. 7 odst. 3, čl. 13 

odst. 2 písm. c) 

Obecného nařízení o 

ochraně osobních údajů) 

Pokud je právním základem pro zpracování 

Vašich osobních údajů Váš souhlas, máte právo 

kdykoliv tento souhlas odvolat. 

Vaším požadavkem na 

odvolání souhlasu není 

dotčena zákonnost 

zpracování vycházející 

z Vašeho souhlasu, který 

byl dán před jeho 

odvoláním. 

Právo podat stížnost u 

dozorového úřadu 

(Čl. 13 odst. 2 písm. d), 

čl. 77 Obecného nařízení 

o ochraně osobních 

údajů) 

Máte právo podat stížnost u některého 

dozorového úřadu, zejména v členském státě 

Vašeho obvyklého bydliště, místě výkonu 

Vašeho zaměstnání nebo místě, kde došlo 

k údajnému porušení. 

Přehled příslušných dozorových úřadů je zde 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612080 

Dozorový úřad pro Českou republiku je Úřad 

pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 

170 00 Praha 7, emailová adresa: 

posta@uoou.cz. 

 

V případě Vašeho požadavku na výkon těchto práv může mít Společnost potřebu ověřit Vaši totožnost, a 

tudíž bude nezbytné, abyste poskytli Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro Vaší identifikaci a 

kontaktování v souvislosti s Vaší žádostí.  

Platné právo může případně omezit výkon výše uvedených práv a s tím související povinnosti Společnosti. 

Kontakty 

Pro jakékoliv další informace týkající se Vašich práv a jejich uplatňování, nebo v případě otázek týkající se 

zpracování Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na Pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého 
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lze kontaktovat na následující adrese: Fidia Farmaceutici S.p.A., Via Ponte della Fabbrica n. 3/A Abano 

Terme (PD), Italy, nebo emailu: dpo@fidiapharma.cz. 


