ZÁVÄZOK SPOLOČNOSTI ALEXION CHRÁNIŤ ÚDAJE O ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOCH
V spoločnosti Alexion je naším poslaním poskytovať nádej pacientom postihnutým vzácnym
ochorením a ich rodinám. Ako správcovia údajov o týchto pacientoch a zdravotníckych
pracovníkoch, ktorí ich liečia, sme presvedčení o tom, že rešpektovanie a ochrana týchto údajov
predstavuje kľúčovú súčasť podávania liekov, ktoré zachraňujú životy. Na podporu svojho
poslania sme odhodlaní zaobchádzať s osobnými údajmi poctivo, transparentne a v súlade so
zákonmi a s predpismi, ktoré upravujú ochranu údajov a súkromia.
Spoločnosť Alexion Pharmaceuticals, Inc., USA, a spoločnosť Alexion Pharma Czech s.r.o. ako
správcovia údajov a naše pridružené spoločnosti („Alexion“, „my“) vydávajú toto vyhlásenie o
našich postupoch v oblasti ochrany súkromia a údajov, aby sme vás informovali o dôvodoch
zhromažďovania údajov o zdravotníckych pracovníkoch, teda aj o vás, a aby sme vás
oboznámili s tým, ako budeme rešpektovať vaše práva. Spoločnosť Alexion vás žiada aj o
udelenie súhlasu, aby sme mohli niektoré vaše údaje zhromažďovať, uchovávať, spracúvať a
používať.
Ako zhromažďujeme osobné údaje a prečo ich používame
Vaše údaje zhromažďujeme prostredníctvom vzájomnej spolupráce s vami ako aj z profesijných
zdrojov tretích osôb. Tieto údaje používame na základe nášho oprávneného záujmu, aby sme
sa oboznámili s vašimi preferenciami, prioritami a potrebami v oblasti medicíny:
•

Komunikácia: na účely poskytovania informácií o oblastiach našej odbornosti, našich
produktoch a vzácnych ochoreniach, na ktoré sú tieto produkty indikované;

•

Poznatky: na účely zvyšovania účinnosti nami poskytovaných propagačných,
vedeckých a vzdelávacích informácií s cieľom udržiavať a zaznamenávať náš vzťah
s vami;

•

Zapojenie: aby sme sa s vami mohli skontaktovať s cieľom dohodnúť sa na návšteve,
pozvať vás na schôdzky alebo akcie, vyzvať vás, aby ste sa zúčastnili na prieskume
trhu, alebo pripomenúť, ako a kedy sme už s vami spolupracovali.

Informácie o vás, napr. [meno, druhé meno, priezvisko, pohlavie, (akademický) titul,
špecializácia, adresa do práce, telefónne číslo, jazyk používaný v práci, druh vašej praxe, vaša
funkcia] („vaše osobné údaje“), dostávame od dôveryhodnej tretej strany, ktorá poskytuje
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v rámci odvetvia uznávané zoznamy profesionálnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
Ak sa zúčastňujete na nami sponzorovaných vedeckých alebo vzdelávacích stretnutiach,
konferenciách a pracovných seminároch, dostávame od usporiadateľských organizácií aj
informácie o vašej účasti.
Váš súhlas
Rešpektujeme vaše preferencie týkajúce sa súkromia pri elektronickej komunikácii, preto vám
informácie o našich produktoch, webových seminároch a vedeckých akciách a/alebo iné
vedecké informácie posielame e-mailom, faxom, SMS alebo inou formou posielania
elektronických správ len s vaším výslovným súhlasom, ak nejde o prípad, keď je nevyhnutné
odovzdať vám určité bezpečnostné informácie, keď s vami vedie priamy elektronický rozhovor
niektorý z kolegov zo spoločnosti Alexion alebo keď reagujeme na vašu elektronicky podanú
požiadavku.
Aby sme lepšie porozumeli potrebám lekárskej verejnosti, ktorej chceme slúžiť, môžeme
informácie o našej spolupráci, akciách a činnostiach s vami a ďalšími zdravotníckymi
pracovníkmi analyzovať a uchovávať spôsobom, ktorý nám pomôže zlepšiť postup, ako
konkrétne vám poskytujeme informácie a ako konkrétne s vami spolupracujeme. Toto môže
zahŕňať vaše diagnózy, liečebné postupy a to, ako korešpondujú s produktmi spoločnosti
Alexion a ochoreniami, na ktoré sú určené. Postupujeme pritom výlučne tak, aby vás bolo
možné identifikovať len s vaším výslovným súhlasom.
Preto by sme vás radi požiadali o udelenie súhlasu na nasledujúce účely, ak budete súhlasiť:
 Elektronické správy: Súhlasím a dávam povolenie na to, že mi spoločnosť Alexion môže
e-mailom alebo iným spôsobom posielania elektronických správ, napr. formou SMS alebo
faxom, posielať informácie o vzácnych ochoreniach a svojich schválených produktoch a
službách, pozvánky na webové semináre, informácie o vedeckých akciách a/alebo iné
vedecké informácie od spoločnosti Alexion a jej pridružených spoločností, a to podľa vašich
potrieb.
 Analýzy: Súhlasím s tým, že spoločnosť Alexion môže analyzovať a uchovávať informácie
o spolupráci so mnou a s inými zdravotníckymi pracovníkmi na účely zlepšovania postupu,
ako konkrétne mne poskytuje informácie a ako konkrétne so mnou spolupracuje. Toto môže

2/5
2019-01

zahŕňať porozumenie mojim diagnózam a liečebným postupom a to, ako korešpondujú s
produktmi spoločnosti Alexion a ochoreniami, na ktoré sú určené.
Zdieľanie osobných údajov, ďalšie účely spracovania
Spoločnosť Alexion neposkytne vaše osobné údaje tretím osobám, ak sa nezavedú dostatočné
organizačné a technické opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Tretími osobami, s
ktorými by spoločnosť Alexion mohla pracovať, sú:
•

predajcovia a poskytovatelia služieb, ktorí pomáhajú spoločnosti Alexion (napr. na účely
spracovania a rozposielania, riadenia vzťahov so zákazníkmi, tzn. vaše údaje sa budú
opäť zdieľať so spoločnosťou IQVIA (predtým IMS Health) na účely zvyšovania kvality
údajov, poskytovania služieb zákazníkom, prieskumu trhu, posielania marketingových
oznamov o schválených produktoch, službách a ponukách);

•

tretie osoby v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom podniku
spoločnosti Alexion;

•

tretie osoby, ak je to nevyhnutné ako reakcia na požiadavky štátnych alebo
donucovacích orgánov alebo v prípadoch, keď to vyžadujú alebo dovoľujú príslušné
právne predpisy, súdne príkazy alebo vládne nariadenia; alebo

•

ak je to potrebné na účely auditov spoločnosti alebo vyšetrenie, alebo reagovanie na
sťažnosť či bezpečnostnú hrozbu.

Všetky spriaznené subjekty, predajcovia alebo poskytovatelia služieb, alebo iné tretie osoby,
ktoré majú povolený prístup k osobným údajom alebo ktorým sa osobné údaje odovzdávajú, sú
povinné zachovávať dôvernosť osobných údajov a spracúvať ich len na účely, o ktorých sme
vás informovali v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo na ktoré ste dali súhlas.
Medzinárodné odovzdávanie osobných údajov
Spoločnosť Alexion je medzinárodnou organizáciou s pridruženými a dcérskymi spoločnosťami
po celom svete. Niektoré z nich majú sídlo alebo sa nachádzajú v krajinách, ktoré neposkytujú v
rovnakej miere ochranu údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko (vrátane ostatných krajín,
ktoré neposkytujú v rovnakej miere regulačnú ochranu údajov). Aby sme vaše súkromie v
maximálnej možnej miere ochránili, tam, kde sa údaje odovzdávajú spoločnosťou Alexion alebo
jej menom do iných krajín alebo organizácií, ktoré neposkytujú rovnakú mieru regulačnej
ochrany údajov ako vo vašej krajine, spoločnosť Alexion svoje medzinárodné subjekty,
pridružené spoločnosti a poskytovateľov služieb zmluvne zaväzuje dodržiavať príslušné právne
3/5
2019-01

predpisy a zásady ochrany údajov prostredníctvom štandardných ustanovení, ktoré schválili
alebo uznali príslušné regulačné orgány.
Vaše práva
Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s otázkou, aké vaše osobné údaje spracúvame, s
požiadavkou na opravu nesprávnych údajov, s požiadavkou sprístupniť zoznam poskytovateľov,
ktorých služby spoločnosť Alexion aktuálne využíva, a miest, v ktorých títo poskytovatelia údaje
spracúvajú, alebo s inými obavami týkajúcimi sa spôsobu, akým s osobnými údajmi
zaobchádzame, s námietkou proti spôsobu, akým údaje spracúvame alebo požiadavkou na
vymazanie, obmedzenie či odvolanie vášho výslovného súhlasu. Vašej žiadosti vyhovieme v
súlade s príslušnými zákonmi a predpismi a spôsobom zodpovedajúcim záväzku spoločnosti
Alexion na ochranu údajov. V prípade odvolania súhlasu sa vaše osobné údaje v spoločnosti
Alexion vymažú a spoločnosť Alexion zabezpečí ich vymazanie aj u pridružených
poskytovateľov služieb, ak ich výmaz nie je nemožný vzhľadom na to, že podľa príslušných
zákonov a predpisov sme povinní tieto osobné údaje uchovávať.
Skontaktovať sa s nami môžete nasledujúcimi spôsobmi:
Poštou:
Alexion Pharma Czech s.r.o.
Generálny riaditeľ
Klimentská 1216/46, Nové Město
110 00 Praha 1
Czech Republic

E-mailom:
dataqueries@alexion.com
Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
A96 DV76, ÍRSKO
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E-mailom: info@venetoprivacy.ie

Ste tiež oprávnení podať sťažnosť na regulačnom úrade na ochranu súkromia a údajov v krajine
svojho bydliska.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Spoločnosť Alexion vaše osobné údaje uchováva počas trvania nášho vzťahu s vami, ak nie je
na dodržanie príslušných zákonov nutné obdobie dlhšie.
Váš súhlas je dobrovoľný. Ak si neželáte súhlas poskytnúť, nevystavujete sa tým žiadnemu
znevýhodneniu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Vaše osobné údaje sa nepoužijú na prijímanie rozhodnutí založených výlučne na
automatizovaných operáciách spracovania, ktoré by pre vás mali právne dôsledky alebo by sa
vás inak významne dotkli.
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