Vyhlásenie spoločnosti Eisai o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Eisai GesmbH, so sídlom na adrese 1220 Viedeň, Leonard-Bernstein-Straße 10, Rakúsko, s
organizačnou zložkou v Slovenskej republike, Eisai GesmbH, organizačná zložka, IČO: 44 858 850 (ďalej
len „Eisai“), ktorá má sídlo na adrese Einsteinova 11/3677, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01.
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dôležitým dokumentom, kde sa vysvetľuje, ako získavame
a používame akékoľvek osobné údaje. Zvoľte príslušnú možnosť z nižšie uvedeného zoznamu a prečítajte
si príslušné vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde sa vysvetľuje, ako budeme vaše osobné údaje
používať.









Uchádzam sa o zamestnanie v spoločnosti Eisai
Som zdravotnícky pracovník
Som dodávateľ, ktorý dodáva spoločnosti Eisai tovar alebo služby
Som užívateľom tejto webovej stránky
Pracujem pre spoločnosť Eisai
Som v priestoroch spoločnosti Eisai na návšteve
Som pacient, ktorý sa zúčastňuje klinického skúšania, ktorého zadávateľom je spoločnosť Eisai
Kontaktujem spoločnosť Eisai v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou (činnosť v oblasti
humánnej zdravotnej starostlivosti)

1.1

Uchádzam sa o zamestnanie v spoločnosti Eisai

Táto časť sa na vás vzťahuje, ak sa uchádzate o zamestnanie v spoločnosti Eisai.
1.1.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď nám poskytujete svoje kontaktné údaje priamo alebo keď nám
posielate svoj životopis alebo keď sa uchádzate o zamestnanie prostredníctvom personálnej agentúry
alebo keď vás na pracovné miesto odporúča súčasný zamestnanec. Niekedy môžeme získavať ďalšie
informácie od tretích strán, vrátane bývalých zamestnávateľov, agentúr na hodnotenie úveruschopnosti
alebo iných agentúr na overenie spoľahlivosti.
1.1.2

Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba informácie, ktoré sú relevantné na účely výberového konania a môžu zahŕňať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pohlavie;
adresu bydliska, poštové smerovacie číslo, kontaktné číslo(-a) a e-mailovú adresu;
pracovné kontaktné číslo(-a) a e-mailovú adresu;
dátum a miesto narodenia;
prehľad súčasných a bývalých zamestnávateľov, funkcií, náplní práce, dátumov začiatku
a konca pracovného pomeru;
dosiahnuté vzdelanie a členstvo v profesijných organizáciách;
pasové údaje a údaje uvedené v pracovnom povolení udelenom Slovenskou republikou;
fotografiu(-e);
súčasný plat, súčasné zamestnanecké výhody a výpovedná lehota;
prehľad doterajšej a plánovanej odbornej prípravy;
poznámky na základe našich osobných, video alebo telefonických rozhovorov;
výsledky akýchkoľvek psychometrických testov vykonaných v rámci výberového konania;
výsledky kontrol vykonaných v rámci výberového konania, vrátane kontroly registra
trestov a bezpečnostnej kontroly;
pracovné a osobné hodnotenia;
údaje o vodičskom oprávnení;
rodné číslo;
údaje o zdravotnom stave, ktoré nám poskytnete;
informácie o vašich návštevách našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy,
geografickej polohy, typu a verzie prehliadača, operačného systému, zdroja referencie,
dĺžky návštevy, zobrazení stránok a navigačných ciest webových stránok);
akékoľvek iné údaje, ktoré nám poskytnete.

Ak si neželáte poskytnúť niektorý údaj, o ktorý žiadame, informujte, prosím, personálnu agentúru alebo
kontaktnú osobu spoločnosti Eisai, s ktorou spolupracujete, alebo kontaktujte tím pre ochranu osobných
údajov spoločnosti Eisai pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.
1.1.3

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získame, sa použijú len na posúdenie vašej žiadosti a na zistenie, či ste
vhodným kandidátom na pracovné miesto, o ktoré uchádzate. V rámci tohto postupu môžeme tiež
vykonávať automatizované rozhodovanie na základe poskytnutých informácií, vrátane profilovania,
[uveďte dôležité informácie o použitej logike a o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto
automatizovaného spracovania pre dotknutú osobu]. Údaje sa budú tiež používať na dodržiavanie

príslušných právnych predpisov, napr. zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti, zákona č.
311/2001 Z. z., Zákonník práce, a zákona č. 365/2004 Z. z., Antidiskriminačný zákon, a to najmä na účely
rovnosti príležitostí. Môžu sa tiež použiť na riadenie a spravovanie ponuky zamestnania alebo zmluvy.
Právnymi základmi, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, sú splnenie našich
povinností vyplývajúcich z vyššie uvedených zákonov (ako napríklad vykonať akékoľvek primerané
úpravy, aby ste sa mohli zúčastniť na pohovore) a oprávnený záujem spoločnosti Eisai; konkrétne ide o
oprávnený záujem spoločnosti Eisai na nábore pracovníkov na svoju činnosť. Informujte nás, prosím, ak
existuje dôvod, prečo nemôžete určité informácie, ktoré od vás v rámci výberového konania
požadujeme, poskytnúť. Upozorňujeme, že ak nesúhlasíte s poskytnutím určitých informácií, vrátane
informácií požadovaných v súvislosti s kontrolou registru trestov a bezpečnostnou kontrolou, môže sa
stať, že vašu žiadosť nebude možné postúpiť ďalej.
1.1.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Ak žiadate o konkrétnu funkciu, budeme uchovávať vaše údaje 12 mesiacov po skončení kalendárneho
roka, v ktorom ste o funkciu požiadali. Napríklad, ak ste o funkciu požiadali v marci 2018, budeme
uchovávať vaše údaje 12 mesiacov počnúc 31. decembrom 2018. Ak ste nás však požiadali, aby sme vaše
údaje uchovávali kvôli posúdeniu v súvislosti s novými funkciami, budeme tieto informácie uchovávať
dovtedy, kým nás nepožiadate, aby sme vaše údaje z našej databázy vymazali. Môžete nás požiadať o
vymazanie svojich údajov z našej databázy tak, že sa spojíte s pracovníkmi náboru spoločnosti Eisai alebo
s tímom pre ochranu osobných údajov.
Ak vám bude ponúknutá práca na základe pracovnoprávneho či zmluvného vzťahu, budeme vaše osobné
údaje uchovávať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov platnými pre zamestnancov a ostatných
pracovníkov spoločnosti Eisai (ktoré možno zobraziť kliknutím na vyššie uvedený hypertextový odkaz).

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

1.2

Som zdravotnícky pracovník

Táto časť sa na vás vzťahuje, ak ste zdravotnícky pracovník.
1.2.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď:






1.2.2

komunikujete so zamestnancami spoločnosti Eisai alebo s našimi zástupcami;
registrujete svoj záujem o podujatia organizované alebo sponzorované spoločnosťou Eisai, ako
sú poradné výbory, sympóziá a konferencie a/alebo sa ich zúčastňujte;
poskytujete poradenské služby spoločnosti Eisai;
sa zúčastňujete klinických skúšaní, ktorých zadávateľom je spoločnosť Eisai; a/alebo
nás kontaktujete, aby ste požiadali o lekárske informácie alebo hlásili potenciálne problémy
týkajúce sa bezpečnosti alebo kvality akéhokoľvek výrobku spoločnosti Eisai.
Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba informácie, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v 1.2.1 a môžu zahŕňať:







vaše meno;
vaše kontaktné údaje, ako je vaša adresa, e-mail alebo telefónne číslo;
váš životopis a informácie o odbornosti, ako napríklad o vašej lekárskej špecializácii;
doterajšiu spolupráca so spoločnosťou Eisai;
dátumy a stručné zhrnutie kontaktov s obchodnými zástupcami alebo zdravotníckym
personálom spoločnosti Eisai; a
finančné a bankové informácie, avšak iba ak je to potrebné na úhradu služieb, ktoré ste poskytli
spoločnosti Eisai alebo na refundáciu dohodnutých nákladov, ktoré vám vznikli pri poskytovaní
služieb v mene spoločnosti Eisai.

Ak si neželáte poskytnúť niektorý údaj, o ktorý žiadame, informujte, prosím, príslušnú kontaktnú osobu
spoločnosti Eisai, s ktorou spolupracujete, alebo kontaktujte tím pre ochranu osobných údajov
spoločnosti Eisai pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.
1.2.3

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získame, sa použijú len na to, aby sme:









vám poskytli informácie, ktoré ste si vyžiadali, alebo aby sme inak vybavili vašu žiadosť;
splnili záväzky spoločnosti Eisai vyplývajúce z Etického kódexu Asociácie inovatívneho
farmaceutického priemyslu („AIFP“), vrátane Pravidiel zverejňovania napríklad tak, že
zverejníme akúkoľvek úhradu alebo iný prevod hodnoty vo váš prospech;
splnili zákonné povinnosti spoločnosti Eisai, pokiaľ ide o hlásenie problémov týkajúcich sa
bezpečnosti alebo kvality výrobkov spoločnosti Eisai;
plnili akúkoľvek zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli, vrátane úhrady akéhokoľvek dohodnutého
poplatku alebo honoráru za poradenské služby a refundácie akýchkoľvek dohodnutých výdavkov
vo váš prospech, ako aj rezervácie akejkoľvek potrebnej dopravy a ubytovania;
posúdili možnosť vášho zapojenia do budúcich činností spoločnosti Eisai; a/alebo
vás pozvali a/alebo sa usilovali o vašu účasť na akciách organizovaných alebo sponzorovaných
spoločnosťou Eisai [ktoré vás môžu zaujímať].

Právnymi základmi, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, sú dodržanie zákonnej
povinnosti (pokiaľ ide o hlásenie problémov týkajúcich sa bezpečnosti a kvality), plnenie zmluvy (pokiaľ
ide o akúkoľvek zmluvu, ktorú ste so spoločnosťou Eisai uzavreli), akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli
(napríklad na zverejnenie akéhokoľvek prevodu hodnoty vo váš prospech) a oprávnený obchodný
záujem spoločnosti Eisai (stanoviť vašu potenciálnu účasť na budúcich činnostiach).
1.2.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Ak sa zúčastňujete prezentácie na podujatí usporiadanom spoločnosťou Eisai, budeme vaše údaje
uchovávať počas toho predpísaného obdobia uchovávania údajov podľa platných právnych predpisov
alebo pravidiel etického správania týkajúcich sa transparentnosti a zverejňovania, ktoré je dlhšie,
(napríklad 5 rokov v Slovenskej republike), alebo počas predpísaného obdobia uchovávania stanovenom
v príslušných právnych predpisoch vo finančnej oblasti upravujúcich ako dlho je spoločnosť Eisai povinná
uchovávať finančné záznamy na daňové účely (napríklad 10 rokov v Slovenskej republike, pokiaľ ide o
faktúry, a odporúčaných 10 rokov, pokiaľ ide o zmluvy na účely možných daňových kontrol). Ak ste sa
zúčastnili klinického skúšania, ktorého zadávateľom je spoločnosti Eisai, budeme vaše údaje uchovávať
15 rokov po ukončení klinického skúšania v súlade s povinnosťami spoločnosti Eisai vyplývajúcimi z
právnych predpisov týkajúcich sa klinického skúšania. Ak ste nás kontaktovali v súvislosti so zdravotným
problémom alebo problémom týkajúcim sa bezpečnosti, budeme vaše údaje uchovávať 15 rokov alebo
tak dlho, ako sa to vyžaduje v platných právnych predpisoch.

Kliknutím na tento odkaz si zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní
vašich údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom,
ako nás kontaktovať.

Dodávam spoločnosti Eisai tovar alebo služby

1.3

Táto časť sa na vás vzťahuje, ak vy alebo vaša spoločnosť ponúkate, že budete dodávať, budete dodávať
alebo dodávate tovar a/alebo služby spoločnosti Eisai.
1.3.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď:



1.3.2

nás kontaktujete s ponukou dodávať tovar alebo služby spoločnosti Eisai;
vás žiadame o dodávanie tovaru alebo služieb spoločnosti Eisai; alebo
nás kontaktujte kvôli dodávkam tovaru alebo služieb spoločnosti Eisai.
Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba údaje, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v 1.2.1 a môžu zahŕňať:






vaše meno a mená akýchkoľvek pracovníkov, ktorí pracujú pre vás alebo pre vašu spoločnosť;
vaše kontaktné údaje, ako adresa, e-mail alebo telefónne číslo;
overenie spoľahlivosti;
doterajšie kontakty so spoločnosťou Eisai; a
finančné a bankové informácie.

Ak si neželáte poskytnúť niektorý údaj, o ktorý žiadame, informujte, prosíme, príslušnú kontaktnú
osobu spoločnosti Eisai, s ktorou spolupracujete, alebo kontaktujte tím pre ochranu osobných údajov
spoločnosti Eisai pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.
1.3.3

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získavame, sa použijú len na to, aby sme:






posúdili, či by ste boli vhodným dodávateľom tovaru alebo služieb spoločnosti Eisai;
dodržali svoje zákonné povinnosti, vrátane povinností vyplývajúcich zo zákona č. 300/2005 Z. z.,
Trestného zákona, zákona č. 301/2005 Z. z., Trestného poriadku, a zákona č. 274/2017 Z. z., o
obetiach trestných činov, alebo zákona č. 91/2016 Z. z., o trestnej zodpovednosti právnických
osôb;
vykonali úhrady za tovar a/alebo služby poskytnuté v súlade so zmluvou, ktorú ste so
spoločnosťou Eisai uzavreli; a/alebo
plnili zmluvu, ktorú sme s vami na dodávku tovaru a/alebo služieb uzavreli.

Právnymi základmi, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, sú v príslušnom prípade
dodržanie zákonnej povinnosti a plnenie zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli (aby sme, než s vami
uzavrieme zmluvu, posúdili, či by ste boli vhodným dodávateľom ponúkaného tovaru alebo služieb, a
aby sme zmluvu plnili, vrátane úhrad za tovar a služby poskytnuté na základe zmluvy) a oprávnený
obchodný záujem spoločnosti Eisai (aby sme posúdili, či by ste boli vhodným dodávateľom tovaru alebo
služieb, pokiaľ ide o potreby firmy v budúcnosti).
1.3.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Ak ste dodali tovar a/alebo služby spoločnosti Eisai, budeme uchovávať vaše údaje 10 rokov od
skončenia účtovného obdobia, v ktorom sa za tento tovar a/alebo služby vykonali úhrady. Dôvodom je,
aby spoločnosť Eisai splnila zákonné povinnosti v oblasti účtovníctva. Ak ste nás kontaktovali z

akéhokoľvek iného dôvodu, budeme vaše údaje uchovávať 6 rokov od dátumu posledného oznámenia
podľa zmluvy.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

Som užívateľom tejto webovej stránky

1.4

Táto časť sa na vás vzťahuje, ak používate túto webovú stránku.
1.4.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď:



1.4.2

vstupujete na túto webovú stránku;
vypĺňate elektronickú žiadosť o zamestnanie alebo zadávate všeobecnú otázku týkajúcu sa
zamestnania (pozri tiež 1.1 vyššie);
nás kontaktujete alebo poskytujete informácie prostredníctvom tejto webovej stránky.
Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba údaje, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v 1.4.1 vyššie a môžu zahŕňať:







1.4.3

vaše meno;
vaše kontaktné údaje, ako adresa, e-mail alebo telefónne číslo;
súčasný plat, výpovednú lehotu a súčasné miesto pobytu;
informácie o vašich návštevách našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy, geografickej
polohy, typu a verzie prehliadača, operačného systému, zdroja referencie, dĺžky návštevy,
zobrazení stránok a navigačných ciest webových stránok); a
všetky ďalšie informácie, ktoré môžete poskytnúť, keď nás kontaktujete prostredníctvom tejto
webovej stránky.
Webanalýza s Matomo

Za účelom vylepšenia našich ponúk a za účelom poskytovania cielených informácií používame produkt
Open-Source-Matomo pre analýzu používateľov. Matomo sa prevádzkuje na serveroch pod dohľadom
EISAI.
Ak sa vaše nastavenie zabezpečenia umožní, budeme sledovať a zaznamenávať s ohľadom na platné
zákony v anonymizovanej forme pri návšteve našich webových stránok, ktoré stránky ste navštívili a v
akom poradí, umiestnením súborov cookie pod pseudonymom.
Získané údaje sa nebudú používať na osobnú identifikáciu návštevníkov tejto webovej stránky a tieto
údaje nebudú spojené s osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.
1.4.4

Súbory cookies

Táto webová stránka používa súbory cookies. Cookies je malý súbor písmen a čísiel, ktorý sa stiahne do
vášho počítača, keď vstúpite na túto webovú stránku a potom ju používate. Súbory cookies používané na
tejto webovej stránke sú „analytické“ súbory cookies.
Analytické súbory cookies zhromažďujú informácie od návštevníkov našej webovej stránky, aby sme
mohli zistiť počet návštevníkov tejto webovej stránky a to, ako návštevníci webovú stránku používajú; to
nám pomáha zlepšiť spôsob, ako naša webová stránka funguje. Analytické súbory cookies na tejto
webovej stránke nie sú rušivé a zbierajú len anonymné informácie.

1.4.5

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získavame, sa použijú len na to, aby sme:




zistili počet návštevníkov tejto webovej stránky a to, ako návštevníci webovú stránku používajú,
čo nám pomáha zlepšiť spôsob, ako naša webová stránka funguje;
vám mohli poskytnúť informácie, o ktoré ste požiadali; a
postúpili žiadosť o zamestnanie alebo všeobecnú otázku týkajúcu sa zamestnania, ktorú ste
podali (ak podávate žiadosť o zamestnanie alebo kladiete všeobecnú otázku týkajúcu sa
zamestnania, pozrite si, prosím, 1.1.3 vyššie).

Právnym základom, o ktorý sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, je oprávnený záujem
spoločnosti Eisai; konkrétne ide o oprávnený záujem spoločnosti Eisai kontrolovať a zlepšovať
používanie tejto webovej stránky, ako aj reagovať na žiadosti používateľov webových stránok.
1.4.6

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Ak podávate žiadosť o zamestnanie alebo zadávate všeobecnú otázku týkajúcu sa zamestnania, pozrite
si, prosím, 1.1.4 vyššie. Informácie o vašej návšteve a všeobecné otázky sa budú uchovávať 6 rokov odo
dňa návštevy alebo požiadavky.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

1.5

Pracujem pre spoločnosť Eisai

Táto časť sa na vás vzťahuje, ak ste zamestnaný(-á) spoločnosťou Eisai alebo pracujete pre ňu; sem
patria zamestnanci na dobu určitú alebo na dobu neurčitú, zmluvní dodávatelia, konzultanti alebo
dočasní agentúrni pracovníci.
1.5.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, ak:



1.5.2

ste zamestnaný(-á) spoločnosťou Eisai ako zamestnanec na dobu určitú alebo na dobu
neurčitú; alebo
ste sa zaviazali poskytovať služby spoločnosti Eisai ako zmluvný dodávateľ, konzultant
alebo zamestnanec agentúry práce.

Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba údaje, ktoré sú relevantné pre pracovnoprávny vzťah a môžu zahŕňať:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meno, adresu bydliska, poštové smerovacie číslo, kontaktné číslo(-a) a e-mailovú
adresu;
dátum a miesto narodenia;
prehľad súčasných a bývalých zamestnávateľov, funkcií, náplní práce, dátumov začiatku
a konca pracovného pomeru;
dosiahnuté vzdelanie a členstvo v profesijných organizáciách;
pasové údaje a údaje uvedené v pracovnom víze udelenom Slovenskou republikou;
fotografiu(-e);
súčasný plat, súčasné zamestnanecké výhody a výpovedná lehota;
prehľad doterajšej a plánovanej odbornej prípravy;
poznámky na základe našich osobných, video alebo telefonických rozhovorov;
výsledky akýchkoľvek psychometrických testov vykonaných v rámci náborového
procesu;
výsledky kontrol vykonaných v rámci výberového konania, vrátane kontroly registra
trestov a bezpečnostnej kontroly;
pracovné a osobné hodnotenia;
údaje o vodičskom oprávnení;
rodné číslo;
údaje o zdravotných problémoch, ktoré nám poskytnete;
príbuzní a nezaopatrení rodinní príslušníci;
evidenčné číslo(-a) vozidla(-iel);
zábery z kamerového systému a podrobnosti o vašich návštevách v budove(-ách)
spoločnosti Eisai;
bankové spojenie;
podrobnosti o služobných cestách;
záznamy z interných vyšetrovaní, disciplinárnych konaní a z postupov vybavovania
sťažností;
akékoľvek iné údaje, ktoré ste poskytli.

1.5.3

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získame, sa použijú na dodržiavanie príslušných právnych predpisov, napr.
zákona č. 5/2004 Z. z., o službách zamestnanosti, zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonník práce, a zákona č.
365/2004 Z. z., Antidiskriminačný zákon, ako aj zákona č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia
pri práci. Môžu sa tiež použiť na riadenie a správu zamestnancov spoločnosti Eisai.
Právnymi základmi, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, sú splnenie našich
zákonných povinností (vrátane našich zákonných povinností ako zamestnávateľa podľa
pracovnoprávnych predpisov), plnenie pracovnej zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a to v súvislosti s
hodnotením pracovného výkonu zamestnancov, s vaším súhlasom v súvislosti s voliteľnými
zamestnaneckými výhodami, a oprávnený záujem spoločnosti Eisai; konkrétne ide o oprávnený záujem
spoločnosti Eisai spravovať a riadiť svoju pracovnú silu.

1.5.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Všetky údaje uchovávané personálnym oddelením v personálnej evidencii sa uchovávajú 10 rokov po
ukončení pracovného pomeru / zmluvne dohodnutej práce.
Evidencia odvodov na dôchodkové poistenie sa bude uchovávať 70 rokov od dátumu narodenia
zamestnanca.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

1.6

Som v priestoroch spoločnosti Eisai na návšteve

Táto časť sa na vás vzťahuje, ak ste v priestoroch spoločnosti Eisai na návšteve.
1.6.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď navštevujete priestory spoločnosti Eisai.
1.6.2

Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba údaje, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v bode 1.6.1 vyššie a môžu zahŕňať:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.6.3

meno, adresu, kontaktné číslo(-a) a e-mailovú adresu;
spoločnosť, ktorú zastupujete;
dátum a čas vašej návštevy;
účel vašej návštevy;
fotografiu(-e);
evidenčné číslo(-a) vozidla(-iel);
zábery z kamerového systému a podrobnosti o vašich návštevách v budove(-ách)
spoločnosti Eisai;
akékoľvek iné údaje, ktoré ste poskytli.

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získame, sa použijú len na to, aby sme umožnili vašu návštevu v priestoroch
spoločnosti Eisai.
Právnymi základmi, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, sú váš výslovný súhlas (v
prípade, že sme ho získali) a oprávnený záujem spoločnosti Eisai; konkrétne ide o oprávnený záujem
spoločnosti Eisai zabezpečiť účinný a bezpečný prístup do svojich priestorov.
1.6.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Vaše údaje budeme uchovávať 1 rok po vašej návšteve, aby sme zjednodušili akékoľvek ďalšie návštevy,
ktoré môžete v uvedenej lehote vykonať. Ak už viac priestory spoločnosti Eisai nenavštívite a želáte si,
aby sa vaše údaje vymazali skôr, oznámte to, prosím, vášmu hostiteľovi alebo kontaktujte zodpovednú
osobu spoločnosti Eisai a tím pre ochranu osobných údajov pomocou kontaktných údajov uvedených
nižšie.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

1.7

Som pacient, ktorý sa zúčastňuje klinického skúšania, ktorého zadávateľom
je spoločnosť Eisai

Táto časť sa uplatňuje, ak ste pacientom, ktorý sa zúčastňuje klinického skúšania, ktorého zadávateľom
je spoločnosť Eisai. Budete tiež mať k dispozícii podrobné informácie vo Formulári informovaného
súhlasu (Informed Consent Form) / v Informáciách pre pacienta (Patient Information Sheet), ktorý by ste
mali podpísať skôr, než sa zúčastníte klinického skúšania.
1.7.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď sa zúčastňujete klinického skúšania, ktorého zadávateľom je spoločnosť
Eisai.
1.7.2

Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba informácie, ktoré sú relevantné na účely registrácie na klinické skúšanie a môžu zahŕňať:
•
•
•
•
•
•
•

meno, adresu, kontaktné číslo(-a) a e-mailovú adresu;
pohlavie;
dátum narodenia a vek;
etnický pôvod;
zdravotný stav ;
výšku a váhu;
anamnézu, postupy, výsledky testov a iné zdravotné údaje získané o vašej účasti na
skúšaní.

Aby sme zabezpečili dôvernosť a vedeckú integritu klinického skúšania, vaše meno a adresa sa mimo
zdravotníckeho zariadenia/nemocnice nezverejnení a budete identifikovaní iba pomocou kódu. Tento
kód sa pripojí k záznamom alebo vzorkám poskytnutým zadávateľovi a poskytovateľom služieb
spojených so skúšaním. Iba lekár zodpovedný za vykonávanie klinického skúšania a oprávnené osoby
budú môcť tento kód spojiť k vaším menom, a to na základe zoznamu.
1.7.3

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získame, sa použijú len na účely klinického skúšania, ktoré sú podrobne
vysvetlené vo Formulári informovaného súhlasu (Informed Consent Form) / v Informáciách pre pacienta
(Patient Information Sheet – ICF).
K akýmkoľvek zdravotným záznamom a údajom získaným na účely skúšania môžu mať prístup:
•
•
•

•

oprávnené osoby zadávateľa a/alebo spoločnosti, ktorá výskum organizuje a/alebo ich
pridružené spoločnosti; a/alebo
monitori, audítori, zástupcovia laboratórií a iní oprávnení externí dodávatelia alebo
konzultanti, ktorí pomáhajú zadávateľovi; a/alebo
zástupcovia zdravotníckych/regulačných orgánov, ako je Štátny ústav pre kontrolu liečiv
a Úrad Spojených štátov amerických pre kontrolu potravín a liečiv (United States Food
and Drug Administration – FDA); a/alebo
etických výborov kvôli kontrole, či sa skúšanie vykonáva správne.

Právnym základom, o ktorý sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, je váš výslovný súhlas.

1.7.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Všetky osobné údaje získané o vás počas tohto skúšania (s výnimkou vzoriek) sa budú uchovávať
najmenej 15 rokov.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

1.8

Kontaktujem spoločnosť Eisai v súvislosti s dobrovoľníckou činnosťou
(činnosť v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti)

Táto časť sa uplatňuje, ak kontaktujete spoločnosť Eisai kvôli akejkoľvek činnosť v oblasti humánnej
zdravotnej starostlivosti v súvislosti s poslaním spoločnosti Eisai v oblasti humánnej zdravotnej
starostlivosti (human health care - hhc).
1.8.1

Kedy o vás informácie získavame?

Informácie o vás získavame, keď nás kontaktujete alebo keď vás kontaktujeme my v súvislosťou s
činnosťou v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti.
1.8.2

Aké informácie o vás získavame?

Získavame iba informácie, ktoré sú relevantné na účely činnosti v oblasti humánnej zdravotnej
starostlivosti a môžu zahŕňať:
•
•
•
•

1.8.3

meno, adresu, kontaktné číslo(-a) a e-mailovú adresu;
dátum kontaktu;
podrobnosti o požiadavkách;
akékoľvek ďalšie informácie potrebné na vykonávanie činnosti v oblasti humánnej
zdravotnej starostlivosti alebo na jej zváženie, a akákoľvek zmluva uzavretá na činnosti v
oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti.

Ako vaše osobné údaje používame?

Informácie, ktoré od vás získame, sa použijú len na to, aby sme vám alebo vašej organizácii umožnili
činnosť v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti.
Právnymi základmi, o ktoré sa pri spracúvaní vašich osobných údajov opierame, sú plnenie zmluvy, ktorú
sme s vami uzavreli a oprávnený záujem spoločnosti Eisai; konkrétne ide o oprávnený záujem
spoločnosti Eisai spravovať svoje projekty v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti.
1.8.4

Ako dlho vaše údaje uchovávame

Vaše informácie budeme uchovávať 6 rokov od dátumu žiadosti.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informácie o svojich právach, zdieľaní vašich
údajov, zmenách v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a o tom, ako nás
kontaktovať.

2

Práva, poskytovanie vašich údajov, zmeny v tomto vyhlásení o ochrane
osobných údajov a spôsob, ako nás kontaktovať

2.1

Aké máte práva?

Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré sme o vás zhromaždili, máte za určitých okolností právo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

žiadať o prístup k týmto osobným údajom;
žiadať o opravu týchto osobných údajov;
žiadať o vymazanie týchto osobných údajov;
žiadať o obmedzenie spôsobu spracúvania týchto osobných údajov;
namietať proti spôsobu spracúvania týchto osobných údajov; a
žiadať o kópiu osobných údajov, ktoré ste spoločnosti Eisai poskytli, v elektronickom formáte a
nechať takéto osobné údaje preniesť inému subjektu.

Každú takúto žiadosť budeme posudzovať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane
osobných údajov. Upozorňujeme však, že môže existovať právny alebo iný závažný dôvod, prečo
spoločnosť Eisai nemusí byť schopná vašu žiadosť úplne alebo čiastočne vybaviť.
Môžete tiež svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov kedykoľvek odvolať, ale to neovplyvní
zákonnosť spracúvania na základe súhlasu pred jeho odvolaním.
Ak nie ste spokojní so spôsobom, akým s vašimi údajmi zaobchádzame, máte právo podať sťažnosť na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ). Obracať sa na tento úrad môžete
písomne, e-mailom alebo telefonicky tak, ako je uvedené na stránke "Kontakty" pod týmto odkazom:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/node/148
Ak si prajete podať žiadosť o prístup k osobným údajom, ktoré sme o vás získali, ich opravu alebo
vymazanie, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu datenschutz@eisai.net.

S kým vaše osobné údaje zdieľame?

2.2

Vaše údaje môžeme poskytovať:
•
•
•
•
•
•

oprávnenými tímami a jednotlivcom v rámci spoločnosti Eisai;
ostatným subjektom spoločnosti Eisai (pozri aj 2.3 nižšie);
externým dodávateľom alebo potenciálnym externým dodávateľom, ktorí poskytujú súvisiace
služby alebo obchodné systémy používané spoločnosťou Eisai na bezpečné spracúvanie údajov;
našim regulačným orgánom a/alebo akémukoľvek inému príslušnému orgánu, ktorý má
právomoc požiadať o poskytnutie osobných informácií, ktoré uchovávame;
nadobúdateľovi alebo potenciálnemu nadobúdateľovi akejkoľvek časti podniku alebo majetku,
ktoré sú predmetom predaja (alebo o predaji ktorých uvažujeme); a/alebo
tretím stranám, ak to vyžadujú právne predpisy (napríklad daňovým úradom, colnej správe).

2.3

Poskytovanie vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP)

Osobné údaje, ktoré od vás získavame, možno prenášať do krajín mimo EHP, kde spoločnosť Eisai
pôsobí. Spoločnosť Eisai, ako medzinárodná spoločnosť, pôsobí v mnohých krajinách vrátane Japonska a
USA.
Využívame aj služby dodávateľov-tretích strán, ktorí zabezpečujú celý rad obchodných nástrojov vrátane
nástrojov, ktoré používame na nábor, riadenie ľudských zdrojov, obstarávanie, financie a v súvislosti s
poskytovateľmi služieb v oblasti klinického skúšania, a vaše osobné údaje poskytujeme týmito
poskytovateľom služieb. Niektorí z týchto poskytovateľov sa môžu nachádzať mimo EHP.
Niektoré krajiny mimo EHP nemusia poskytovať rovnakú úroveň právnej ochrany vašich informácií ako v
EHP, čím vzniká riziko, že nebudete môcť uplatniť svoje práva, a prijímajúca organizácia nemusí byť zo
zákona povinná zabezpečiť vaše údaje v súlade so štandardmi EÚ.
Uplatňujeme také postupy, aby sme zabezpečili, že akákoľvek tretia strana, s ktorou spolupracujeme a
ktorá bude údaje spracúvať, vrátane iných subjektov spoločnosti Eisai, bude dodržiavať rovnaké
štandardy na ochranu vašich údajov ako v EHP. To zahŕňa potrebné hĺbkové preverenie takýchto tretích
strán (napríklad bezpečnostných opatrení, ktoré uplatňujú na ochranu údajov) a uzatváranie zmlúv,
ktoré obsahujú primerané zmluvné opatrenia na ochranu údajov, čo môže zahŕňať uzatváranie zmlúv so
štandardnými zmluvnými podmienkami, ktoré orgány EÚ schválili ako zmluvné podmienky, ktoré
zabezpečujú primeranú úroveň ochrany vašich osobných údajov. Ak si želáte ďalšie informácie alebo ak
si želáte požiadať o kópiu príslušných opatrení, ktoré sú uvedené vyššie, použite kontaktné informácie v
bode 2.5 nižšie).

2.4

Zmeny v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže spoločnosť Eisai priebežne aktualizovať; najnovšia
verzia je kedykoľvek k dispozícii na webovej stránke eisai.de.

2.5

Akým spôsobom nás môžete kontaktovať

Zodpovednú osobu a tím pre ochranu osobných údajov spoločnosti Eisai môžete kontaktovať na
emailovej adrese datenschutz@eisai.net alebo písomnena vyššie uvedenej adrese.

