Prohlášení společnosti Eisai o ochraně osobních údajů

Společnost Eisai GesmbH, se sídlem na adrese 1220 Vídeň, Leonard-Bernstein-Straße 10, Rakousko, jejíž
odštěpný závod Eisai GesmbH-organizační složka, IČ: 28924665 (dále jen „Eisai“) je umístěn na adrese
Praha 4 – Chodov, Holušická 2253/1, PSČ: 148 00.
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je důležitým dokumentem, který vysvětluje, jakým způsobem
shromažďujeme a používáme jakékoliv osobní údaje. Z níže uvedeného seznamu vyberte možnost, která
se vás týká, a přečtěte si příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů, které vysvětlí, jakým způsobem
vaše osobní údaje používáme.









Žádám o zaměstnání u společnosti Eisai
Jsem zdravotnický odborník
Jsem prodejce poskytující společnosti Eisai zboží a služby
Jsem uživatelem těchto webových stránek
Pracuji pro společnost Eisai
Přicházím do prostor společnosti Eisai jako návštěvník
Jsem pacientem účastnícím se klinické studie zadané společností Eisai
Obracím se na společnost Eisai ohledně dobrovolnické činnosti (činnost v oblasti humánní
zdravotní péče)

1.1

Žádám o zaměstnání u společnosti Eisai

Tato část se uplatní, ucházíte-li se o zaměstnání u společnosti Eisai.
1.1.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Údaje o vás shromažďujeme, když nám je přímo poskytnete nebo když nám zašlete svůj životopis,
podáváte žádost prostřednictvím náborové agentury nebo vás na danou pozici doporučí některý ze
stávajících pracovníků. V některých případech můžeme shromažďovat další údaje od třetích stran, jako
například bývalých zaměstnavatelů, registrů dlužníků nebo jiných subjektů provádějící prověrky
podkladových informací.
1.1.2

Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou relevantní pro účely náboru, například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pohlaví;
domácí adresa, poštovní směrovací číslo, kontaktní telefonní číslo(a) a e-mailová adresa;
kontaktní telefonní číslo(a) a e-mailová adresa do práce;
datum a místo narození;
přehled současných i bývalých zaměstnavatelů, pracovní funkce, pracovní povinnosti,
data trvání pracovního poměru;
dosažené vzdělání a členství v profesních organizacích;
informace o cestovním pasu a povolení k práci v České republice;
fotografie;
stávající mzda, stávající zaměstnanecké výhody a výpovědní doba;
přehled vašich absolvovaných a plánovaných školení;
poznámky z našich osobních, videokonferenčních nebo telefonických pohovorů s vámi;
výsledky psychometrických testů absolvovaných v rámci náborového procesu;
výsledky prověrek prováděných v rámci náborového procesu, včetně prověřování
záznamů v trestním rejstříku a bezpečnostní prověrky;
reference ohledně zaměstnání nebo vlastností;
údaje o řidičském oprávnění;
rodné číslo;
údaje o vašem zdravotním stavu, které jste nám poskytli;
informace o vašich návštěvách našich webových stránek (včetně vaší IP adresy,
geografické polohy, typu prohlížeče a jeho verze, operačního systému, referenčního
zdroje, doby trvání relace, prohlížených stránek a postupu webové navigace);
jakékoliv další údaje, které nám poskytnete.

Nechcete-li některé z údajů, které požadujeme, poskytnout, informujte o tom prosím náborovou
agenturu nebo kontaktní osobu ve společnosti Eisai, se kterou spolupracujete, případně se obraťte na
tým společnosti Eisai pro ochranu osobních údajů tak, že použijete níže uvedené kontaktní údaje.
1.1.3

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, budou používány pouze k posouzení vaší žádosti a rozhodnutí o
tom, zda jste vhodným kandidátem na funkci, o kterou se ucházíte. V rámci tohoto procesu můžeme
také přijímat automatizovaná rozhodnutí na základě poskytnutých informací, včetně profilování [uveďte
důležité informace o použité logice a významu a předpokládaných důsledcích takového
automatizovaného zpracování pro subjekt údajů]. Údaje budou používány v souladu s příslušnými

právními předpisy, např. zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, a zákonem č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, zejména pro účely zajišťování rovných
příležitostí. Údaje mohou být také používány pro řízení a správu nabídky zaměstnání nebo pracovní
smlouvy.
Právní základy, ze kterých při zpracování vašich osobních údajů vycházíme, zahrnují dodržování našich
právních povinností dle výše uvedených zákonů (jako např. učinit veškerá důvodná opatření, abychom
vám umožnili zúčastnit se pohovoru) a oprávněný zájem společnosti Eisai; konkrétně je to oprávněný
zájem společnosti Eisai spočívající v náboru pracovníků pro její obchodní činnost. Informujte nás prosím,
existuje-li důvod, proč nám nemůžete poskytnout určité údaje, které jsou od vás v rámci náboru
vyžadovány. Upozorňujeme, že nebudete-li souhlasit s poskytnutím některých údajů, včetně údajů
požadovaných v souvislosti s prověřením záznamů v trestním rejstříku a bezpečnostní prověrkou,
nebudeme moci vaši žádost vyřídit.
1.1.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Ucházíte-li se o konkrétní pozici, vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 12 měsíců od konce
kalendářního roku, ve kterém jste svou žádost podali. Pokud jste například podali žádost na určitou
pozici v březnu 2018, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 12 měsíců od 31. prosince 2018.
Požádáte-li nás však, abychom vaše údaje uchovávali pro účely zvážení vašeho působení na nové pozici,
budeme tyto údaje uchovávat, dokud nás nepožádáte o jejich výmaz z naší databáze. O výmaz vašich
osobních údajů z naší databáze nás můžete požádat prostřednictvím náborového týmu společnosti Eisai
nebo prostřednictvím týmu pro ochranu osobních údajů.
Bude-li vám nabídnuta práce na základě pracovněprávního či smluvního vztahu, budeme vaše osobní
údaje uchovávat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů platnými pro zaměstnance a jiné
pracovníky společnosti Eisai (se kterým se můžete seznámit kliknutím na odkaz výše).

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

1.2

Jsem zdravotnický odborník

Tato část se uplatní, jste-li zdravotnický odborník.
1.2.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, jestliže:






1.2.2

komunikujete s pracovníky společnosti Eisai nebo našimi zástupci;
vyjadřujete svůj zájem o akce organizované nebo sponzorované společností Eisai, např. poradní
výbory, sympozia a konference, a/nebo se těchto akcí účastníte;
poskytujete společnosti Eisai poradenské služby;
účastníte se klinických hodnocení zadávaných společností Eisai; a/nebo
obracíte se na nás, abyste požádali o zdravotní informace nebo abyste nahlásili možné
bezpečnostní či kvalitativní problémy týkající se jakéhokoliv výrobku společnosti Eisai.
Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou relevantní v situacích uvedených v bodu 1.2.1, například:







vaše jméno;
vaše kontaktní údaje, např. adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo;
váš životopis a profesní informace, např. oblast vaší lékařské specializace;
vaše předchozí spolupráce se společností Eisai;
data a stručné shrnutí jednání se zástupci prodeje společnosti Eisai nebo zdravotnickým
personálem společnosti Eisai; a
finanční a bankovní informace, avšak pouze tehdy, pokud jsou nutné k provedení platby za
služby poskytované společnosti Eisai nebo k úhradě vašich schválených výdajů vzniklých při
poskytování služeb jménem společnosti Eisai.

Nechcete-li některé z údajů, které požadujeme, poskytnout, informujte o tom prosím příslušnou
kontaktní osobu ve společnosti Eisai, se kterou spolupracujete, nebo se obraťte na tým společnosti Eisai
pro ochranu osobních údajů tak, že použijete níže uvedené kontaktní údaje.
1.2.3

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Údaje, které o vás shromažďujeme, budou použity pouze pro následující účely:









poskytování informací, o které požádáte, nebo jiné vyřizování vašich dotazů;
dodržování závazků společnosti Eisai podle Etického kodexu Asociace inovativního
farmaceutického průmyslu (dále jen „AIFP“) nebo Kodexu upravujícího zveřejňování plateb a
jiných plnění farmaceutických společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým
zařízením, např. zveřejnění jakékoliv platby nebo jiného plnění ve váš prospěch;
dodržování právních povinností společnosti Eisai ohledně hlášení bezpečnostních a kvalitativních
problémů týkajících se výrobků společnosti Eisai;
plnění jakékoliv smlouvy s vámi, např. vyplacení jakékoliv sjednané odměny za poskytování
poradenských služeb nebo honoráře a úhrady jakýchkoliv schválených výdajů, a rezervace
jakékoliv nezbytné cesty či ubytování;
zvážení vaší případné spoluúčasti na budoucí činnosti společnosti Eisai; a/nebo
zaslání pozvánky na akce organizované nebo sponzorované společností Eisai a/nebo žádost o
vaši účast na takových akcích, [které by vás mohly zajímat].

Právními základy, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje, jsou dodržování právní
povinnosti (ve vztahu k hlášení bezpečnostních a kvalitativních problémů), plnění smlouvy (ve vztahu
k jakékoliv smlouvě, kterou jste se společností Eisai uzavřeli), jakýkoliv souhlas, který jste poskytli (např.
se zveřejňováním plateb a jiných plnění ve váš prospěch), a oprávněný zájem společnosti Eisai (posoudit
vaši možnou spoluúčast na budoucí činnosti).
1.2.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Přednášíte-li na jakékoliv akci organizované společností Eisai, budeme vaše údaje uchovávat po
předepsanou dobu k uchovávání údajů, stanovenou platnými právními předpisy nebo zásadami jednání
upravujícími transparentní zveřejňování (např. 5 let v České republice), nebo po dobu k uchovávání
údajů, kterou stanoví příslušná finanční legislativa určující, jak dlouho je společnost Eisai povinna
uchovávat finanční záznamy pro daňové účely (např. v České republice 10 let ve vztahu k fakturám a 10
let doporučovaných u smluv pro účely případného daňového auditu). Pokud jste se účastnili klinického
hodnocení zadaného společností Eisai, budeme vaše údaje uchovávat po dobu 15 let od ukončení
takového klinického hodnocení, abychom splnili závazky společnosti Eisai podle právních předpisů o
klinických hodnoceních. Pokud se na nás obrátíte ohledně zdravotního nebo bezpečnostního problému,
budeme vaše údaje uchovávat po dobu 15 let nebo tak dlouho, jak to bude vyžadováno příslušnými
právními předpisy.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

Poskytuji společnosti Eisai zboží nebo služby

1.3

Tato část se uplatní, jestliže vy nebo vaše společnost nabízíte společnosti Eisai poskytování zboží a/nebo
služeb, jestliže jí budete nějaké zboží a/nebo služby poskytovat nebo již společnosti Eisai nějaké zboží
a/nebo služby poskytujete.
1.3.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme v následujících případech:



1.3.2

kontaktujete nás s nabídkou poskytování zboží nebo služeb společnosti Eisai;
požádáme vás, abyste společnosti Eisai poskytli zboží nebo služby; nebo
kontaktujete nás za účelem poskytování zboží nebo služeb společnosti Eisai.
Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou relevantní v situacích uvedených v bodu 1.2.1, například:






vaše jméno a jméno jakéhokoliv pracovníka, který pro vás nebo vaši společnost pracuje;
vaše kontaktní údaje, např. adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo;
prověrky podkladových informací;
vaše kontakty se společností Eisai v minulosti; a
finanční a bankovní údaje.

Nechcete-li některé z údajů, které požadujeme, poskytnout, informujte o tom prosím kontaktní osobu
ve společnosti Eisai, se kterou spolupracujete, nebo se obraťte na tým společnosti Eisai pro ochranu
osobních údajů tak, že použijete níže uvedené kontaktní údaje.
1.3.3

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Údaje, které o vás shromažďujeme, budou použity pouze pro následující účely:






posouzení vaší vhodnosti pro poskytování zboží nebo služeb společnosti Eisai;
dodržování našich právních povinností, včetně povinností dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), a zákona č. 45/2013 Sb.,
o obětech trestných činů, nebo zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim;
provádění plateb ve váš prospěch za zboží a/nebo služby poskytované v souladu se smlouvou,
kterou máte se společností Eisai; a/nebo
plnění smlouvy, kterou máme s vámi uzavřenou ohledně zboží a/nebo služeb.

Právními základy, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje, jsou dodržování právních
povinností a plnění smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou (za účelem posouzení vaší vhodnosti ve
vztahu k nabízenému zboží či službám, před uzavřením smlouvy a za účelem plnění smlouvy, včetně
provádění plateb za zboží či služby poskytované dle smlouvy), a oprávněný zájem společnosti Eisai
(posoudit vaši vhodnost pro poskytování zboží nebo služeb ve vztahu k budoucím obchodním
potřebám).
1.3.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Poskytujete-li společnosti Eisai zboží a/nebo služby, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 10 let
od konce finančního roku, ve kterém byla provedena platba za takové zboží a/nebo služby. Děje se tak z

důvodu plnění právní povinnosti společnosti Eisai pro účetní účely. Pokud jste se na nás obrátili z jiných
důvodů, budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 let od data poslední komunikace na základě
smlouvy.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

Jsem uživatelem těchto webových stránek

1.4

Tato část se uplatní, jste-li uživatelem těchto webových stránek.
1.4.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Údaje o vás shromažďujeme, když:



1.4.2

vstoupíte na tyto webové stránky;
vyplníte online žádost o zaměstnání nebo zašlete obecný dotaz ohledně zaměstnání (viz bod 1.1
nahoře);
kontaktujete nás nebo nám poskytujete údaje prostřednictvím těchto webových stránek.
Jaké údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, které jsou relevantní v situacích uvedených v bodu 1.4.1 nahoře,
například:







1.4.3

vaše jméno;
vaše kontaktní údaje, např. adresa, e-mail nebo telefonní číslo;
vaše stávající mzda, výpovědní doba a stávající místo působení;
údaje o vašich návštěvách našich webových stránek (včetně vaší IP adresy, geografické polohy,
typu prohlížeče a jeho verze, operačního systému, referenčního zdroje, doby trvání relace,
prohlížených stránek a postupů webové navigace); a
jakékoliv další údaje, které můžete poskytnout, když nás kontaktujete prostřednictvím těchto
webových stránek.
Webanalýza s Matomo

Za účelem vylepšení našich nabídek a za účelem poskytnutí cílených informací používáme produkt OpenSource-Matomo pro analýzu uživatelů. Matomo je provozován na serverech pod dohledem EISAI.
Pokud to vaše nastavení zabezpečení umožňují, budeme sledovat a zaznamenávat s ohledem na platné
zákony v anonymizované podobě během Vaší návštěvy našich webových stránek, které stránky jste
navštívili a v jakém pořadí, umístěním souborů cookie pod pseudonymem.
Údaje získané pomocí technologie Matomo nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků této
webové stránky a tato data nebudou spojena s osobními údaji držitele pseudonymu.
1.4.4

Soubory cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies. Soubory cookies jsou textové a číselné soubory
obsahující malé množství informací, které jsou stahovány na váš počítač, když vstoupíte na tyto webové
stránky a používáte je. Soubory cookies používané na těchto webových stránkách jsou „analytická“
cookies.
Soubory analytických cookies shromažďují údaje od návštěvníků našich webových stránek, a tak
můžeme zjistit počet návštěvníků těchto webových stránek a zjistit, jakým způsobem návštěvníci naše
webové stránky používají; to nám pomáhá zlepšovat způsob fungování našich webových stránek.
Analytická cookies používaná na těchto stránkách nejsou rušivá a shromažďují pouze anonymní
informace.
1.4.5

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Údaje, které od vás shromažďujeme, budeme používat pouze k tomu, aby bylo možné:





spočítat návštěvníky těchto stránek, zjistit, jakým způsobem návštěvníci tyto webové stránky
využívají, a zlepšovat tyto webové stránky;
poskytnout vám informace, které jste si vyžádali; a
zpracovat žádost o zaměstnání nebo váš obecný dotaz ohledně zaměstnání (pokud podáváte
žádost o zaměstnání nebo máte obecný dotaz ohledně zaměstnání, viz bod 1.1.3 nahoře).

Právním základem pro naše zpracovávání vašich osobních údajů jsou oprávněné zájmy společnosti Eisai,
konkrétně oprávněný zájem společnosti Eisai na kontrole a zlepšování využití těchto webových stránek a
reagování na žádosti uživatelů webových stránek.
1.4.6

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Pokud podáváte žádost o zaměstnání nebo máte obecný dotaz ohledně zaměstnání, viz bod 1.1.4 výše.
Informace o vaší návštěvě a obecných dotazech budou uchovávány po dobu 6 let od data návštěvy nebo
žádosti.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

1.5

Pracuji pro společnost Eisai

Tato část se uplatní, pokud jste zaměstnancem společnosti Eisai nebo pro ni pracujete, například jako
zaměstnanec na dobu určitou či neurčitou, smluvní dodavatel, konzultant nebo agenturní pracovník.
1.5.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, jestliže:



1.5.2

jste zaměstnancem společnosti Eisai v pracovním poměru na dobu neurčitou anebo na
dobu určitou; nebo
zavázali jste se poskytovat společnosti Eisai služby jako smluvní dodavatel, konzultant
anebo zaměstnanec agentury práce.

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účely pracovněprávního vztahu,
například:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.5.3

jméno, domácí adresu, poštovní směrovací číslo, kontaktní číslo(a) a e-mailovou adresu;
datum a místo narození;
přehled současných i bývalých zaměstnavatelů, pracovní funkce, pracovní povinnosti,
data trvání pracovního poměru;
dosažené vzdělání a členství v profesních organizacích;
údaje o cestovním pasu a povolení k práci v České republice;
fotografii(e);
současná mzda, stávající zaměstnanecké výhody a výpovědní doba;
přehled absolvovaných a plánovaných školení;
poznámky z našich osobních, videokonferenčních nebo telefonických pohovorů s vámi;
výsledky psychometrických testů absolvovaných v rámci náborového procesu;
výsledky prověrek prováděných v rámci náborového procesu, včetně prověřování
záznamů v trestním rejstříku a bezpečnostní prověrky;
reference ohledně zaměstnání nebo vlastností;
údaje o řidičském oprávnění;
rodné číslo;
údaje o vašem zdravotním stavu, které jste nám poskytli;
příbuzní a osoby závislé;
registrační značka vozidla (vozidel);
obrazové záznamy z průmyslové kamery (CCTV) a podrobnosti o vašich návštěvách v
budově (budovách) společnosti Eisai;
údaje o bankovním spojení;
podrobnosti o služebních cestách;
záznamy o interních šetřeních, disciplinárních řízeních nebo stížnostech;
jakékoliv jiné údaje, které poskytnete.

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Informace, které od vás shromažďujeme, budou používány pro účely dodržování příslušných právních
předpisů, jako je například zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákon č. 262/2006 Sb., pracovní
zákoník, zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Údaje mohou být dále používány k řízení a správě pracovníků
společnosti Eisai.
Právními základy pro naše zpracovávání vašich osobních údajů je plnění našich právních povinností
(včetně našich právních povinností zaměstnavatele podle pracovního práva), plnění pracovní smlouvy, v
souvislosti s posouzením pracovní kapacity zaměstnanců, s vaším souhlasem v souvislosti s volitelnými
zaměstnaneckými výhodami a oprávněné zájmy společnosti Eisai, konkrétně oprávněný zájem
společnosti Eisai na správě a řízení její pracovní síly.
1.5.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré údaje, které uchovává oddělení lidských zdrojů v osobních složkách, budou uchovávány po dobu
10 let od ukončení pracovního poměru / smluvně sjednané práce.
Důchodové záznamy budou uchovávány po dobu 30 let od roku, kterého se týkají.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

1.6

Přicházím do prostor společnosti Eisai jako návštěvník

Tato část se uplatní, pokud přicházíte do prostor společnosti Eisai jako návštěvník.
1.6.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když navštívíte prostory společnosti Eisai.
1.6.2

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní v situacích uvedených v bodu 1.6.1 nahoře,
například:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.6.3

jméno, adresu, kontaktní číslo(a) a e-mailovou adresu;
společnost, kterou zastupujete;
datum a čas vaší návštěvy;
účel vaší návštěvy;
jedna nebo více fotografií;
registrační značka vozidla (vozidel);
obrazové záznamy z průmyslové kamery (CCTV) a podrobnosti o vašich návštěvách v
budově (budovách) společnosti Eisai;
jakékoliv jiné údaje, které poskytnete.

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, budou použity pouze k tomu, abychom vám umožnili
přístup do prostor společnosti Eisai.
Právními základy pro naše zpracovávání vašich osobních údajů je (pokud byl získán) váš výslovný souhlas
a oprávněné zájmy společnosti Eisai, konkrétně oprávněný zájem společnosti Eisai na zajištění
efektivního a bezpečného přístupu do jejích prostor.
1.6.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 1 roku od vaší návštěvy, abychom vám usnadnili
případné další návštěvy během této doby. Pokud již prostory společnosti Eisai znovu nenavštívíte a
přejete si, aby byly vaše osobní údaje vymazány dříve, sdělte to navštívené osobě nebo se obraťte na
pověřence společnosti Eisai pro ochranu osobních údajů a tým pro ochranu osobních údajů, jejichž
kontaktní údaje naleznete níže.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

1.7

Jsem pacientem účastnícím se klinické studie zadané společností Eisai

Tato část se uplatní, pokud jste pacientem zařazeným do klinické studie zadané společností Eisai.
Podrobné informace naleznete také v dokumentech Formulář informovaného souhlasu (Informed
Consent Form) / Informace pro pacienta (Patient Information Sheet), které by měly být podepsány
předtím, než se do klinické studie zapojíte.
1.7.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když se účastníte klinické studie zadané společností Eisai.
1.7.2

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účely registrace do studie, například:
•
•
•
•
•
•
•

jméno, adresa, kontaktní číslo(a) a e-mailová adresa;
pohlaví;
datum narození a věk;
etnický původ;
zdravotní stav;
výška a váha;
anamnéza, procedury, výsledky testů a další zdravotní údaje shromážděné ohledně vaší
účasti ve studii.

Aby byla zajištěna důvěrnost a vědecká integrita studie, nebudou vaše jméno a adresa sdělovány mimo
kliniku/nemocniční zařízení a vy budete označeni pouze kódem. Tento kód bude přiřazen k záznamům
nebo vzorkům odeslaným zadavateli a poskytovatelům služeb spojeným se studií. Tento kód může na
základě seznamu spojit s vaším jménem pouze lékař provádějící studii a pověřené osoby.
1.7.3

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Informace, které od vás shromažďujeme, budou použity pouze pro účely klinické studie a budete s nimi
podrobně seznámeni v Formuláři informovaného souhlasu (Informed Consent Form) / Informaci pro
pacienta (Patient Information Sheet).
Do jakýchkoliv vašich lékařských záznamů a údajů shromážděných v rámci studie mohou nahlížet:
•
•
•

•

oprávněné osoby na straně zadavatele a/nebo společnosti organizující výzkum a/nebo
jejich přidružených společností; a/nebo
monitoři, auditoři, zástupci laboratoří a další oprávněné třetí strany – smluvní
dodavatelé nebo konzultanti, kteří se zadavatelem spolupracují; a/nebo
zástupci lékařských/regulatorních orgánů, jako je například Státní ústav pro kontrolu
léčiv a Úřad Spojených států amerických pro kontrolu potravin a léčiv (United States
Food and Drug Administration – FDA); a/nebo
etické výbory dohlížející nad správným prováděním studie.

Právním základem pro naše zpracovávání vašich osobních údajů je váš výslovný souhlas.
1.7.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Veškeré osobní údaje shromážděné o vaší osobě během této studie (vyjma vzorků) budou uchovávány
minimálně po dobu 15 let.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

1.8

Obracím se na společnost Eisai ohledně dobrovolnické činnosti (činnost v
oblasti humánní zdravotní péče)

Tato část se uplatní, pokud se na společnost Eisai obracíte ohledně jakékoliv činnosti související s
posláním společnosti Eisai v oblasti humánní zdravotní péče (human health care - hhc).
1.8.1

Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje shromažďujeme, když nás kontaktujete nebo když my kontaktujeme vás v souvislosti
s jakoukoliv činností v oblasti humánní zdravotní péče.
1.8.2

Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účely činností v oblasti humánní
zdravotní péče, například:
•
•
•
•

1.8.3

jméno, adresa, kontaktní číslo(a) a e-mailová adresa;
datum smlouvy;
podrobnosti o žádostech;
jakékoliv jiné údaje nezbytné pro provádění činnosti v oblasti humánní zdravotní péče a
jakékoliv smlouvy, kterou máme ohledně činnosti v oblasti humánní zdravotní péče
uzavřenou.

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, budou použity pouze k tomu, aby mohly být pro vás nebo
pro vaši organizaci zajišťovány činnosti v oblasti humánní zdravotní péče.
Právními základy pro zpracovávání vašich osobních údajů je plnění smlouvy s vámi a oprávněné zájmy
společnosti Eisai, konkrétně oprávněný zájem společnosti Eisai na správě jejích projektů v oblasti
humánní zdravotní péče.
1.8.4

Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 6 let od data požadavku.

Kliknutím na tento odkaz se zobrazí informace o vašich právech, sdílení vašich
osobních údajů, změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a
způsobu, jak nás kontaktovat.

2

Práva, sdílení vašich osobních údajů, změny tohoto prohlášení o ochraně
osobních údajů a jak nás můžete kontaktovat
Jaká jsou vaše práva?

2.1

Ve vztahu k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, máte za určitých okolností právo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

žádat o přístup ke svým osobním údajům;
žádat o opravu svých osobních údajů;
žádat o výmaz svých osobních údajů;
žádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů;
vznést námitku proti tomu, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje; a
žádat kopii osobních údajů, které jste poskytli společnosti Eisai, v elektronickém formátu a jejich
předání jinému subjektu.

Každou takovou žádost posoudíme v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.
Upozorňujeme nicméně, že může existovat právní nebo jiný oprávněný důvod, proč společnost Eisai
nemusí být schopna vaší žádosti zcela nebo částečně vyhovět.
Svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů také můžete kdykoliv odvolat, ale nebude to mít vliv
na zákonnost zpracování údajů, které již proběhlo.
Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem nakládáme s vašimi údaji, máte právo podat stížnost k
Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky (ÚOOÚ). Obracet se na něj můžete písemně, emailem nebo telefonicky tak, jak je uvedeno na jeho stránce „Kontakty“ pod tímto odkazem:
https://www.uoou.cz/vismo/o_utvar.asp?id_u=10&p1=1933
Pokud si přejete podat žádost o přístup, opravu nebo výmaz osobních údajů, které o vás
shromažďujeme, zašlete nám e-mail na adresu datenschutz@eisai.net.

2.2

S kým vaše osobní údaje sdílíme?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:
•
•
•

•
•
•

oprávněnými týmy a jednotlivými pracovníky v rámci společnosti Eisai;
dalšími subjekty v rámci skupiny Eisai (viz také bod 2.3 dole);
externími dodavateli a potenciálními externími dodavateli, kteří poskytují související služby nebo
obchodní systémy využívané společností Eisai k bezpečnému zpracovávání vašich osobních
údajů;
našimi regulátory a/nebo jinými příslušnými úřady, které mají pravomoc vyžádat si poskytnutí
osobních údajů, které uchováváme;
kupujícími nebo potenciálními kupujícími jakéhokoliv podniku nebo majetku, který prodáváme
(nebo o jehož prodeji uvažujeme); a/nebo
třetími stranami tam, kde to vyžadují právní předpisy (například finančními úřady, celní
správou).

2.3

Sdílení vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být předávány do zemí mimo EHP, kde společnost
Eisai působí. Jako mezinárodní organizace působí společnost Eisai v celé řadě zemí, včetně Japonska a
Spojených států amerických.
Využíváme také služeb dodavatelů-třetích stran k poskytování celé řady obchodních nástrojů, včetně
nástrojů, které využíváme při náboru, řízení lidských zdrojů, zásobování a ve finančních záležitostech, a
poskytovatelů služeb v rámci klinických hodnocení a s těmito poskytovateli služeb sdílíme vaše osobní
údaje. Někteří z těchto poskytovatelů se mohou nacházet mimo EHP.
Některé země mimo EHP nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů, jako je
tomu v EHP, čímž vzniká riziko, že nebudete moci uplatnit svá práva a že organizace příjemců nemusejí
být povinny zabezpečit vaše osobní údaje podle standardů EU.
Zavedli jsme procesy k zajištění toho, že všechny třetí strany, jejichž služeb využíváme a které pro nás
budou zpracovávat vaše osobní údaje, včetně dalších subjektů Eisai, budou dodržovat stejné standardy
ochrany vašich osobních údajů jako v EHP. Tyto procesy zahrnují provádění nezbytné hloubkové kontroly
takových třetích stran (například bezpečnostních opatření, která provádějí k ochraně osobních údajů) a
uzavření smluv stanovujících odpovídající smluvní opatření k ochraně osobních údajů, která mohou
zahrnovat například smluvní ustanovení vycházející ze standardních smluvních doložek schválených
orgány EU, zajišťující odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů. Přejete-li si získat další
informace, včetně kopie příslušných opatření, která jsou popsána výše, použijte kontaktní údaje
uvedené v bodu 2.5 níže.

2.4

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Eisai může toto prohlášení o ochraně osobních údajů příležitostně aktualizovat;
nejaktuálnější verzi naleznete na webových stránkách eisai.de.

2.5

Jak nás můžete kontaktovat

Můžete kontaktovat pověřence společnosti Eisai pro ochranu osobních údajů a tým pro ochranu
osobních údajů na e-mailové adrese datenschutz@eisai.net ebo se písemně obrátit na adresu uvedenou
výše.

