
Prehlásenie spoločnosti Eisai o ochrane osobných údajov 
 
Spoločnosť Eisai GesmbH,  so sídlom na adrese 1220 Viedeň, Leonard‐Bernstein‐Straße 10, Rakúska 
republika, zapísaná vo firemnej knihe Obchodného súdu Viedeň, číslo zápisu: FN 324760p, konajúca 
prostredníctvom svojej organizačnej zložky Eisai GesmbH, organizačná zložka, so sídlom Einsteinova 
11/3677, 851 01 Bratislava ‐ mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 44 858 850, zapísanej v 
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.:  1742/B (ďalej len „Eisai“) si Vás 
týmto dovoľuje informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov. 
 
Toto  Prehlásenie  o  ochrane  osobných  údajov  je  dôležitým  dokumentom,  ktorý  vysvetľuje,  akým 
spôsobom zhromažďujeme a používame všetky osobné údaje. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte 
možnosť,  ktorá  sa  Vás  týka  a prečítajte  si  príslušné  prehlásenie  o ochrane  osobných  údajov,  ktoré 
vysvetľuje, akým spôsobom Vaše osobné údaje používame. 
 

 Som zdravotnícky pracovník.  

 Som predajca poskytujúci spoločnosti Eisai tovar a služby.  

 Som používateľom týchto webových stránok.  

 Pracujem pre spoločnosť Eisai.  

 Prichádzam do priestorov spoločnosti Eisai ako návštevník.  

 Som pacientom zúčastňujúcim sa na klinickej štúdii zadanej spoločnosťou Eisai.  
 Obraciam sa na spoločnosť Eisai ohľadom dobrovoľníckej činnosti (činnosť v oblasti humánnej 

zdravotnej starostlivosti).  

 Som pacient alebo člen širokej verejnosti. 
 Som  prednášajúci  pacient,  alebo  som  bol  pozvaný  ako  prednášajúci  na  akciu  organizovanú 

spoločnosťou Eisai, alebo účinkujem vo videu natočenom spoločnosťou Eisai. 
 
V prípade  otázok  ohľadom  spôsobu,  akým  Eisai  spracováva  Vaše  osobné  údaje,  na  ktoré  sa  toto 
prehlásenie  o ochrane  osobných  údajov  nevzťahuje,  nás,    prosím,  kontaktujte  na  adrese 
Data_Protection_EMEA@Eisai.net. 

  



1.1 Som zdravotnícky pracovník  
Táto časť sa uplatňuje, ak ste zdravotnícky pracovník.  
 
1.1.1 Kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje?  
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ak:  

 komunikujete s pracovníkmi spoločnosti Eisai alebo s našimi zástupcami;  

 vyjadrujete svoj záujem o akcie organizovane alebo  sponzorovane spoločnosťou Eisai, napr. 
poradné výbory, sympóziá a konferencie a/alebo sa týchto akcií zúčastníte;  

 poskytujete spoločnosti Eisai poradenské služby;  

 zúčastňujete sa klinických hodnotení zadávaných spoločnosťou Eisai; a/alebo  

 obraciate sa na nás, aby ste požiadali o zdravotnícke informácie alebo aby ste nahlásili možné 
bezpečnostné či kvalitatívne problémy týkajúce sa akéhokoľvek výrobku spoločnosti Eisai.  

 
1.1.2 Aké údaje o Vás zhromažďujeme?  
Zhromažďujeme iba údaje, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v bodu 1.2.1, napríklad:  

 Vaše meno;  

 Vaše kontaktné údaje, napr. adresa, e‐mailová adresa alebo telefónne číslo;  

 Váš  životopis  a profesijne  informácie,  napr.  oblasť  Vašej  lekárskej  špecializácie,  prehľad 
prednesených prezentácii, účasť na akciách a publikačná  činnosť;  

 Vaša predchádzajúca spolupráca so spoločnosťou Eisai;  

 informácie,  ktoré  nám  poskytnete  (napr.  o  tom,  ako  používate  a  aké  máte  skúsenosti  s 
používaním výrobkov spoločnosti Eisai u pacientov v rámci  lekárskych ošetrení/Vašej praxe, 
alebo keď sa dopytujete ohľadom zdravotníckych informácií); 

 dáta  a stručné  zhrnutia  Vašich  rokovaní    so  zástupcami  predaja  spoločnosti  Eisai  alebo  so 
zdravotníckym personálom spoločnosti Eisai; a  

 finančné a bankové informácie, avšak len vtedy, pokiaľ sú  nutné k realizácii platby za služby 
poskytované spoločnosti Eisai alebo k úhrade Vašich schválených výdavkov, ktoré Vám vznikli 
pri poskytovaní služieb v mene spoločnosti Eisai.  

 
Ak  nechcete  niektoré  z údajov,  ktoré  požadujeme,  poskytnúť,  informujte  o tom,  prosím,  príslušnú 
kontaktnú osobu v spoločnosti Eisai, s ktorou spolupracujete, prípadne sa obráťte na osobu poverenú  
ochranou osobných údajov a na tím spoločnosti Eisai pre ochranu osobných údajov, ktorých kontaktné 
údaje nájdete nižšie.  
 
 
1.1.3 Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?  
Údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, budú použité len pre nasledujúce účely:  

 poskytovanie informácií, o ktoré požiadate alebo na iné vybavovanie Vašich dopytov;  

 dodržiavanie  záväzkov  spoločnosti  Eisai  v  zmysle  Etického  kódexu  Asociácie  inovatívneho 
farmaceutického  priemyslu  (ďalej  jen  „AIFP“)  alebo  Kódexu  upravujúceho  zverejňovanie 
platieb  a  iných  plnení  farmaceutických  spoločností  zdravotníckym  pracovníkom  a 
zdravotníckym zariadeniam, napr. zverejnenie akejkoľvek platby alebo iného plnenia vo Váš 
prospech;  

 dodržiavanie  právnych  povinností  spoločnosťou  Eisai  ohľadom  hlásení  bezpečnostných 
a/alebo kvalitatívnych problémov týkajúcich sa výrobkov spoločnosti Eisai;  

 k diskusiám týkajúcim sa používania výrobkov spoločnosti Eisai; 

 plnenie  akejkoľvek  zmluvy  s Vami,  vrátane  vyplatenia  akejkoľvek  dohodnutej  odmeny  za 
poskytovanie  poradenských  služieb  alebo  honorára  a úhrady  akýchkoľvek  schválených 
výdavkov a rezervácie akejkoľvek nevyhnutnej cesty či ubytovania;  

 dodržiavanie  povinností,  ktoré  má  spoločnosť  Eisai  v súvislostí  s predpismi  týkajúcimi  sa 
klinických  štúdií,  napríklad  ak  sú  pri  predkladaní  výsledkov  klinických  štúdii  regulátorom 
vyžadované  mená testovaných osôb; 



 informovanie  o našich stratégiách rozvoja podnikania a o zlepšeniach spôsobu, akým s Vami 
spoločnosť Eisai komunikuje; 

 zváženie Vašej prípadnej spoluúčasti na budúcej činnosti spoločnosti Eisai; a/alebo  



 zaslanie pozvánky na akcie organizované alebo sponzorované spoločnosťou Eisai, ktoré by Vás 
mohli zaujímať a/alebo požiadavky na Vašu účasť na takýchto akciách. Právnym základom, na 
základe  ktorého  spracovávame  Vaše  osobné  údaje,  je  podľa  príslušného  prípadu  – 
dodržiavanie  právnych  povinností  (vo  vzťahu  k hláseniu  bezpečnostných  a kvalitatívnych 
problémov), plnenie zmluvy (vo vzťahu k akejkoľvek zmluve, ktorú ste so spoločnosťou Eisai 
uzavreli), akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli (napr. so zverejňovaním platieb a iných plnení vo 
Váš  prospech),    oprávnený  záujem  spoločnosti  Eisai  (posúdiť  Vašu  prípadnú  spoluúčasť  na 
budúcej činnosti, informovanie o obchodnej stratégii spoločnosti Eisai a komunikácia s Vami v 
súvislosti s príslušnými aktivitami spoločnosti Eisai).  

 
1.1.4 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?  
Ak prednášate na akejkoľvek akcii organizovanej spoločnosťou Eisai, budeme Vaše údaje uchovávať 
počas určeného obdobia na uchovávanie údajov stanoveného platnými právnymi predpismi alebo 
zásadami konania upravujúceho transparentné zverejňovanie, alebo počas  obdobia na uchovávanie 
údajov, ktoré stanoví príslušná finančná legislatíva určujúca, ako dlho je spoločnosť Eisai povinná 
uchovávať finančné záznamy pre daňové účely (napr. v Slovenskej republike vo vzťahu k faktúram 10 
rokov po roku, ktorého sa týkajú). Ak ste sa zúčastnili klinického hodnotenia zadaného spoločnosťou 
Eisai, budeme Vaše údaje uchovávať po dobu 25 rokov od ukončenia takéhoto klinického 
hodnotenia, aby sme splnili záväzky spoločnosti Eisai podľa právnych predpisov o klinických 
hodnoteniach. Pokiaľ sa na nás obrátite v súvislosti so zdravotným alebo bezpečnostným 
problémom, budeme Vaše údaje uchovávať po dobu 15 rokov od doby vypršania platnosti registrácie 
výrobku, podľa príslušných právnych predpisov. 
 

Kliknutím na  tento odkaz  sa  zobrazí  informácia o Vašich právach, o  zdieľaní  
Vašich osobných údajov, o zmenách tohoto prehlásenia o ochrane osobných 
údajov a o spôsobu, ako nás kontaktovať.  



1.2 Poskytujem spoločnosti Eisai tovar alebo služby  
Táto časť sa uplatní, ak Vy alebo Vaša spoločnosť ponúka spoločnosti Eisai tovar a/alebo službu, ak jej 
budete nejaký tovar a/alebo službu poskytovať alebo už spoločnosti Eisai nejaký tovar a/alebo službu 
poskytujete.  
 
1.2.1 Kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje?  
Vaše osobné údaje zhromažďujeme v nasledujúcich prípadoch:  

 kontaktujete nás s ponukou poskytovania tovaru alebo služieb spoločnosti Eisai;  

 požiadame Vás, aby ste spoločnosti Eisai poskytli tovar alebo služby; alebo  

 kontaktujete nás za účelom poskytovania tovaru alebo služby spoločnosti Eisai.  
 
1.2.2 Aké údaje o Vás zhromažďujeme?  
Zhromažďujeme iba údaje, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v bodu 1.3.1, napríklad:  

 Vaše meno a meno akéhokoľvek zamestnanca, ktorý pre Vás alebo Vašu spoločnosť pracuje;  

 Vaše kontaktné údaje, napr. adresa, e‐mailová adresa alebo telefónne číslo;  

 prieskum podkladových informácií;  

 Vaše kontakty so spoločnosťou Eisai v minulosti; a  

 finančné a bankové údaje.  
 
Ak nechcete niektoré  z údajov,  ktoré požadujeme, poskytnúť,  informujte o tom, prosím,  kontaktnú 
osobu v spoločnosti Eisai, s ktorou spolupracujete, prípadne sa obráťte na osobu poverenú ochranou 
osobných údajov a na  tím spoločnosti Eisai pre ochranu osobných údajov, ktorých kontaktné údaje 
nájdete nižšie.  
 
1.2.3 Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?  
Údaje, ktoré o Vás zhromažďujeme, budú použité len pre nasledujúce účely:  

 posúdenie, či ste vhodným subjektom pre poskytovanie tovaru alebo služieb spoločnosti Eisai;  

 dodržiavanie našich zákonných povinností, vrátane povinností podľa zákona zákon č. 300/2005 
Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z.  z. Trestný poriadok  
v znení  neskorších predpisov  a  zákona  č.  274/2017 Z.  z.  o obetiach  trestných  činov  v znení 
neskorších predpisov alebo zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb 
v znení neskorších predpisov;  

 dodržanie  záväzkov  spoločnosti  Eisai  vyplývajúcich  z participácie  v  medzinárodných 
programoch, napr. v iniciatíve Global Compact OSN; 

 realizácia platieb vo Váš prospech za tovar a/alebo služby poskytované v súlade so zmluvou, 
ktorú máte uzatvorenú so spoločnosťou Eisai; a/alebo  

 plnenie zmluvy, ktorú máme s Vami uzatvorenú na dodávky tovaru a/alebo služieb.  
 
Právnym základom, na základe ktorého spracúvame Vaše osobné údaje, sú podľa príslušnej situácie – 
dodržiavanie  zákonných  povinností  a plnenie  zmluvy,  ktorú  s Vami  máme  uzatvorenú  (za  účelom 
posudzovania  vhodnosti  Vášho  subjektu  vo  vzťahu  k ponúkanému  tovaru  alebo  službe,  pred 
uzatvorením  zmluvy  a za  účelom  plnenia  zmluvy  vrátane  realizovania  platieb  za  tovar  či  služby 
poskytované  podľa  zmluvy)  a oprávnený  záujem  spoločnosti  Eisai  (posudzovanie  vhodnosti  Vášho 
subjektu pre poskytovanie tovaru alebo služieb vo vzťahu k budúcim obchodným potrebám).  
 
1.2.4 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?  
Ak poskytujete spoločnosti Eisai tovar a/alebo služby, budeme Vaše osobne údaje uchovávať po dobu 
10 rokov od dátumu poslednej komunikácie vo vzťahu k danej zmluve. Pokiaľ ste sa  na nás v súvislosti 
s poskytovaním tovaru alebo služieb obrátili z iných dôvodov, budeme Vaše osobné údaje uchovávať 
po dobu 10 rokov od dátumu poslednej komunikácie. Podrobnosti o všetkých platbách vo Váš prospech 
realizovaných spoločnosťou Eisai v súvislosti s tovarom a/alebo službami, ktoré ste spoločnosti Eisai 
dodali, budú uchovávané po dobu 10 rokov od konca hospodárskeho roka, v ktorom bola realizovaná 



posledná platba za tento tovar/služby a/alebo bol poskytnutý tovar/služby, za ktoré bola táto posledná 
platba uhradená, a to z dôvodu splnenia zákonných povinností spoločnosti Eisai v oblasti účtovníctva 
naprieč celým regiónom EMEA. 
 

Kliknutím na tento odkaz sa zobrazí  informácia o vašich právach, o zdieľanie  
Vašich osobných údajov, o zmenách tohoto prehlásenia o ochrane osobných 
údajov a o spôsobe, ako nás kontaktovať.  



1.3Som používateľom týchto webových stránok  
Táto časť sa uplatní, ak ste používateľom týchto webových stránok.  
 
1.3.1 Kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje?  
Údaje o Vás zhromažďujeme, keď:  

 sa prihlásite na tieto webové stránky;  

 kontaktujete nás alebo nám poskytnete údaje prostredníctvom týchto webových stránok.  
 
1.3.2 Aké údaje o Vás zhromažďujeme?  
Zhromažďujeme iba údaje, ktoré sú relevantné v situáciách uvedených v bode 1.4.1 vyššie, napríklad:  

 Vaše meno;  

 Vaše kontaktné údaje, napr. adresa, e‐mail alebo telefónne číslo;  

 údaje  o  Vašich  návštevách  našich webových  stránok  (vrátane Vašej  IP  adresy,  geografickej 
polohy,  typu  prehliadača  a  jeho  verzie,  operačného  systému,  referenčného  zdroja,  doby 
trvania relácie, navštívených stránok a postupov webovej navigácie); a  

 akékoľvek  ďalšie  údaje,  ktoré  nám  prípadne  poskytnete,  keď  nás  kontaktujete 
prostredníctvom týchto webových stránok.  

 
 
1.3.3 Súbory cookies  
 
Používame nasledujúce súbory cookie, ktoré sa po sťahoch relácie automaticky vymažú: 
Cookiebot –  integruje kontextové okná súborov cookie a kontroluje aktuálny stav,  t.  j.  či  sa súbory 
cookie pridávajú prostredníctvom aktualizácií alebo úprav; 
Fonts ‐ doručí písma Google na webovú stránku; 
Maps ‐ potrebné na zobrazenie mapy 
 
Súbor cookie je malý súbor, ktorý obsahuje písmená a čísla a je uložený vo vašom počítači pri návšteve 
a  používaní  tejto  webovej  stránky.  Môžete  nastaviť  svoje  prehliadače  tak,  aby  vás  informovali  o 
používaní súborov cookie alebo aby ste ich neumožnili ich umiestnení. Naše stránky sú tiež pre vás, 
prihlásenie potom nie je možné. 
 
1.3.4 Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?  
Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, budeme používať len k tomu, aby bolo možné:  



 

 spočítať návštevníkov týchto stránok, zistiť, akým spôsobom návštevníci tieto webové stránky 
využívajú a zlepšovať tieto webové stránky;  

 poskytnúť Vám informácie, ktoré ste si vyžiadali; a  
 

 
Právnym základom pre naše spracovávanie Vašich osobných údajov sú oprávnené záujmy spoločnosti 
Eisai, konkrétne oprávnený záujem spoločnosti Eisai na kontrole a zlepšovaní využitia týchto webových 
stránok a reakcie na kontakty poskytnuté užívateľmi týchto webových stránok.  
 
1.3.5 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?  
Informácie o Vašej návšteve a všeobecných dopytoch budú uchovávané po dobu 6 rokov od dátumu 
Vašej  návštevy alebo žiadosti. Informácie v analytických súboroch cookie budú uchovávané po dobu 
14 mesiacov. 

 
Kliknutím na  tento odkaz  sa  zobrazí  informácia o Vašich právach, o  zdieľaní  
Vašich osobných údajov, o zmenách tohoto prehlásenia o ochrane osobných 
údajov a o spôsobe, ako nás kontaktovať.  



1.4 Pracujem pre spoločnosť Eisai  
Táto časť sa uplatní, ak ste    zamestnancom spoločnosti Eisai alebo pre ňu pracujete, napríklad ako 
zamestnanec na dobu určitú či neurčitú, zmluvný dodávateľ, konzultant alebo agentúrny pracovník.  
 
1.4.1 Kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje?  
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, ak:  

 ste zamestnancom spoločnosti Eisai v pracovnom pomere na dobu neurčitú alebo na dobu 
určitú; alebo  

 ste sa zaviazali poskytovať spoločnosti Eisai služby ako zmluvný dodávateľ, konzultant alebo 
zamestnanec pracovnej agentúry.  

 
1.4.2 Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme?  
Zhromažďujeme iba osobné údaje, ktoré sú relevantné pre účely pracovnoprávneho vzťahu, napríklad:  

• meno,  adresu  trvalého  bydliska,  poštové  smerovacie  číslo,  kontaktné  číslo(a)  a  e‐mailovú 
adresu;  

• dátum a miesto narodenia;  
• prehľad súčasných i bývalých zamestnávateľov, pracovné funkcie, pracovné povinnosti, dáta o 

trvaní pracovného pomeru;  
• dosiahnuté vzdelanie a členstvá v profesijných organizáciách;  
• údaje o cestovnom pase a povolení na prácu v Slovenskej republike (vrátane rodného listu, 

v prípade, že pas nebol predložený);  
• fotografia(e) pre účely identifikácie;  
• súčasná mzda, súčasné zamestnanecké výhody a výpovedná doba;  
• prehľad absolvovaných a plánovaných odborných školení;  
• poznámky z našich osobných, video konferenčných alebo telefonických pohovorov s Vami;  
• výsledky psychometrických testov absolvovaných v rámci náborového procesu;  
• výsledky  previerok  realizovaných  v  rámci  náborového  procesu,  vrátane  preverovania 

záznamov v registri trestov a bezpečnostnej previerky;  
• referencie ohľadom zamestnaní alebo charakterových vlastností;  
• údaje o vodičskom  oprávnení (v závislosti na triede alebo pozícii);  
• rodné číslo;  
• údaje o Vašom zdravotnom stave, ktoré ste nám poskytli;  
• rodinný stav; 
• príbuzní a závislé osoby;  
• registračná značka vozidla (vozidiel);  
• obrazové záznamy z priemyslových kamier (CCTV) a podrobnosti o Vašich návštevách v budove 

(budovách) spoločnosti Eisai;  
• údaje o bankovom spojení;  
• podrobnosti o služobných cestách;  
• záznamy o interných šetreniach, disciplinárnych konaniach alebo sťažnostiach;   
• informácie o Vašich výkonoch a hodnoteniach; 
• pohlavie; 
• údaje týkajúce sa Vašej účasti a/alebo výpomoci na akciách organizovaných spoločnosťou Eisai, 

vrátane fotografií urobených na týchto akciách a súvisiacich  s Vašou prácou v spoločnosti Eisai; 
• akékoľvek iné údaje, ktoré poskytnete.  

 
1.4.3 Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?  
Informácie, ktoré od Vás zhromažďujeme, budú použité pre účely dodržiavania príslušných právnych 
predpisov,  ako  je  napríklad  zákon  č.  5/2004  Z.  z.  o  službách  zamestnanosti  v znení  neskorších 
predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 365/2004 Z. 
z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou v znení neskorších 
predpisov (antidiskriminačný zákon), zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 



v znení neskorších predpisov,  zákon č. 580/2004 Z.  z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení 
zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 
Z.  z.  o  účtovníctve,  v znení  neskorších  predpisov.  .  Údaje  môžu  byť  ďalej  použité  k  riadeniu, 
zjednodušeniu a správe procesov týkajúcich sa pracovných zmlúv a obchodných operácií v spoločnosti 
Eisai.  Tiež  môžu  byť  využité  na propagáciu  spoločnosti  Eisai  (na  sociálnych  sieťach  a  ďalších 
komunikačných kanáloch) a tiež pre účely internej komunikácie.  
Právnym  základom  pre  naše  spracovanie  Vašich  osobných  údajov  je  plnenie  našich  právnych 
povinností  (vrátane  našich  právnych  povinností  zamestnávateľa  podľa  pracovného  práva),  plnenie 
pracovnej  zmluvy,  v  súvislosti  s posúdením   pracovnej  kapacity  zamestnancov,  s Vašim  súhlasom v 
súvislosti s voliteľnými zamestnaneckými výhodami a s propagáciou a oprávnené záujmy spoločnosti 
Eisai, konkrétne oprávnený záujem spoločnosti Eisai na správe a riadení  jej pracovnej sily.  
 
1.4.4 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?  
Všetky údaje, ktoré uchováva oddelenie ľudských zdrojov v osobných zložkách, budú uchovávane po 
dobu 6 rokov od ukončenia pracovného pomeru / zmluvne dohodnutej práce.  

 
Kliknutím na  tento odkaz  sa  zobrazí  informácia o Vašich právach, o  zdieľaní  
Vašich osobných údajov, o zmenách tohoto prehlásenia o ochrane osobných 
údajov a o spôsobe, ako nás kontaktovať.  
  



1.5 Som pacientom zúčastňujúcim sa na klinickej štúdii zadanej spoločnosťou Eisai  
Táto  časť  sa  uplatní,  ak  ste  pacientom  zaradeným  do  klinickej  štúdie  zadanej  spoločnosťou  Eisai. 
Podrobné informácie nájdete tiež v dokumentoch Formulár informovaného súhlasu (Informed Consent 
Form) / Informácie pre pacienta (Patient Information Sheet), ktoré by mali byť podpísané  predtým, 
ako sa do klinickej štúdie zapojíte.  
 
1.5.1 Kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje?  
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď sa zúčastňujete klinickej štúdie zadanej spoločnosťou Eisai.  
 
1.5.2 Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme?  
Zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré sú relevantné pre účely klinickej štúdie zadanej spoločnosťou 
Eisai. Inštitúcia (nemocnica/klinika) vykonávajúca klinické hodnotenie môže v mene spoločnosti Eisai 
zhromažďovať napríklad nasledujúce údaje 

• meno, adresa, kontaktné číslo(a) a e‐mailová adresa;  

• pohlavie;  

• dátum narodenia (pokiaľ to umožňuje legislatíva vo Vašej krajine) a vek;  

• etnický pôvod;  

• zdravotný stav;  

• výška a váha;  

• anamnéza, procedúry, výsledky testov a ďalšie zdravotné údaje zhromaždené v súvislosti s 
Vašej účasťou na štúdii.  

 
Aby bola zabezpečená dôvernosť a vedecká integrita štúdie, nebude Vaše meno a adresa oznamované 
mimo kliniku/nemocničné zariadenie a Vy budete označený len kódom. Tento kód bude priradený  k 
záznamom alebo vzorkám odoslaným zadávateľovi a poskytovateľom služieb spojených so  štúdiou. 
Tento kód môže na základe zoznamu spojiť s Vaším menom iba lekár vykonávajúci štúdiu a poverené 
osoby.  
 
1.5.3 Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?  
Informácie, ktoré od Vás zhromažďujeme, budú použité len pre účely klinickej štúdie a budete s nimi 
podrobne oboznámený vo Formulári  informovaného súhlasu (Informed Consent Form) /  Informácie 
pre pacienta (Patient Information Sheet).  
Do akýchkoľvek Vašich lekárskych záznamov a údajov zhromaždených v rámci štúdie môžu nahliadnuť:  

• oprávnené osoby na strane zadávateľa a/alebo spoločnosti organizujúcej výskum a/alebo ich 
pridružených spoločností; a/alebo  

•  mentori,  audítori,  zástupcovia  laboratórií  a  ďalšie  oprávnené  tretie  strany  –  zmluvní 
dodávatelia alebo konzultanti, ktorí  so zadávateľom spolupracujú; a/alebo  

• zástupcovia lekárskych/regulačných orgánov, ako je napríklad Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
a Úrad Spojených štátov amerických pre kontrolu potravín a  liečiv  (United States Food and 
Drug Administration – FDA); a/alebo  

• etické výbory dohliadajúce na správne vykonávanie štúdie.  
 
Právnym základom pre naše spracovávanie Vašich osobných údajov je niektorý z nasledujúcich bodov: 

 Váš výslovný súhlas; 

 oprávnený  záujem  spoločnosti  Eisai  (realizovať  vedecký  výskum  účinnosti  a  bezpečnosti 
farmaceutických výrobkov/liečiv, ktoré sú predmetom štúdie);  

 plnenie  zákonných  povinností  (na  základe  právnych  predpisov  týkajúcich  sa  klinických 
hodnotení,  napr.  zákona  zákon  č.  362/2011  Z.z.  o  o  liekoch  a  zdravotníckych  pomôckach 
v   znení    neskorších  predpisov  a  ďalších  a vo  vzťahu  k  hláseniam  kvalitatívnych  a 
bezpečnostných problémov); 



 nevyhnutnosť kvôli plneniu verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, napr. zabezpečenie 
vysokých  štandardov  kvality  a  bezpečnosti  liečivých  prípravkov  (vo  vzťahu  k  hláseniu 
kvalitatívnych a bezpečnostných problémov); a 

 vedecký výskum. 
 
1.5.4 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?  
Všetky osobné údaje zhromaždené o Vašej osobe počas vykonávania tejto štúdie (okrem vzoriek) budú 
uchovávané minimálne po dobu 25 rokov. Vzorky môžu byť skladované pre účely testovania po dobu 
až 15 rokov od dokončenia štúdie alebo do tej doby, než bude vzorka spotrebovaná (pokiaľ k tomu 
došlo skôr). 

Kliknutím na  tento odkaz  sa  zobrazí  informácia o Vašich právach, o  zdieľaní  
Vašich osobných údajov, o zmenách tohoto prehlásenia o ochrane osobných 
údajov a o spôsobe, ako nás kontaktovať.  



1.6 Obraciam sa na spoločnosť Eisai ohľadom dobrovoľníckej činnosti (činnosť v 
oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti)  
Táto  časť  sa uplatní,  ak  sa na  spoločnosť Eisai obraciate ohľadom akejkoľvek    činnosti  súvisiacej    s 
poslaním spoločnosti Eisai v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti (human health care ‐ hhc).  
 
1.6.1 Kedy zhromažďujeme Vaše osobné údaje?  
Vaše osobné údaje zhromažďujeme, keď nás kontaktujete alebo keď my kontaktujeme Vás v súvislosti 
s akoukoľvek činnosťou v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti.  
 
1.6.2 Aké osobné údaje o Vás zhromažďujeme?  
Zhromažďujeme  len  osobné  údaje,  ktoré  sú  relevantné  pre  účely  činností  v  oblasti  humánnej 
zdravotnej starostlivosti, napríklad:  

• meno, adresa, kontaktné číslo(a) a e‐mailová adresa;  

• dátum kontaktu;  

• podrobnosti o žiadostiach;  

•  akékoľvek  iné  údaje  potrebné  pre  vykonávanie    činnosti  v  oblasti  humánnej  zdravotnej 
starostlivosti  a akejkoľvek  zmluvy,  ktorú  máme  ohľadom  činnosti  v  oblasti  humánnej 
zdravotnej starostlivosti uzavretú.  

 
1.6.3 Akým spôsobom používame Vaše osobné údaje?  
Osobné  údaje,  ktoré  od  Vás  zhromažďujeme,  budú  použité  len  k  tomu,  aby  naši  zamestnanci  boli 
schopní zabezpečiť činnosti v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti.  
Právnym základom pre spracovávanie Vašich osobných údajov je plnenie s Vami uzavretej zmluvy a 
oprávnené  záujmy  spoločnosti  Eisai,  konkrétne  oprávnený  záujem  spoločnosti  Eisai  na  správe  jej 
projektov v oblasti humánnej zdravotnej starostlivosti a plnenie záväzkov  spoločnosti Eisai na základe 
platných etických  farmaceutických kódexov  (napríklad zverejnenie akýchkoľvek   platby alebo  iného 
plnenia vo Váš prospech). 
 
1.6.4 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?  
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 6 rokov od dátumu odoslania požiadavky.  
 

Kliknutím na  tento odkaz  sa  zobrazí  informácia o Vašich právach, o  zdieľaní  
Vašich osobných údajov, o zmenách tohoto prehlásenia o ochrane osobných 
údajov a o spôsobe, ako nás kontaktovať.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2 Práva, zdieľanie Vašich osobných údajov, zmeny tohoto prehlásenia o ochrane 
osobných údajov a ako nás môžete kontaktovať  
 
2.1 Aké sú Vaše práva?  
Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o Vás zhromažďujeme, máte za určitých okolností právo:  
1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom;  

2. žiadať o opravu svojich osobných údajov;  

3. žiadať o výmaz svojich osobných údajov;  

4. žiadať, aby sme obmedzili spracovávanie Vašich osobných údajov; 

5.  vo  vybraných  prípadoch  žiadať  o získanie  Vašich  osobných  údajov  a preniesť  ich  ďalšiemu 
prevádzkovateľovi; 

6. žiadať  aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania;  

7. vzniesť námietku proti tomu, akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje; a  

8. žiadať kópiu osobných údajov, ktoré ste poskytli spoločnosti Eisai, v elektronickom formáte.  
 
Každú takúto žiadosť posúdime v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. 
Upozorňujeme  však,  že môže  existovať  právny  alebo  iný  oprávnený  dôvod,  prečo  spoločnosť  Eisai 
nemusí byť schopná Vašej žiadosti úplne alebo čiastočne vyhovieť.  
Ak  ste  požiadali  o  vymazanie  Vašich  osobných  údajov,  príslušné  osobné  údaje  odstránime  alebo 
anonymizujeme. V prípadoch, kedy nebudeme môcť Vaše osobné údaje vymazať alebo anonymizovať, 
podnikneme všetky kroky k tomu, aby sme ich bezpečne uložili na miesto, kde nebudú využívané, a to 
do tej doby, než ich budeme schopní vymazať alebo anonymizovať. 
 
Svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môžete taktiež kedykoľvek odvolať, ale nebude to 
mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré už prebehlo.  
 
Pokiaľ  nie  ste  spokojný  s  tým,  akým  spôsobom  zaobchádzame  s Vašimi  údajmi, máte právo podať 
sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ). Obrátiť sa naň môžete 
písomne, e‐mailom alebo osobne tak, ako je uvedené na jeho stránke „Kontakty“ pod týmto odkazom:  
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt 
Bližšie informácie o možnosti podať návrh o ochrane osobných údajov nájdete na nasledovnej stránke: 
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie‐o‐ochrane‐osobnych‐udajov 
 
Ak  si  prajete  podať  žiadosť  o  prístup,  opravu  alebo  výmaz  osobných  údajov,  ktoré  o  Vás 
zhromažďujeme, zašlite nám e‐mail na adresu Data_Protection_EMEA@Eisai.net .  

 
2.2 S kým Vaše osobné údaje zdieľame?  
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s:  

 oprávnenými tímami a jednotlivými pracovníkmi v rámci spoločnosti Eisai;  

 ďalšími subjektami v rámci skupiny Eisai (viď tiež bod 2.3 nižšie);  

 externými dodávateľmi a potenciálnymi externými dodávateľmi, ktorí poskytujú súvisiace služby 
alebo  obchodné  systémy  využívané  spoločnosťou  Eisai  na  bezpečné  spracovávanie  Vašich 
osobných údajov;  

 našimi regulátormi a/alebo inými príslušnými úradmi, ktoré majú právomoc žiadať   poskytnutie 
osobných údajov, ktoré uchovávame;  

 Asociáciou  britského  farmaceutického  priemyslu  (Association  of  the  British  Pharmaceutical 
Industry    ‐  ďalej  len  „ABPI”)  SAFS  –  Slovenskou  asociáciou  farmaceutických  spoločností 
orientovaných  na  výskum  a vývoj  (ďalej  len  „SAFS“),  či  iným  príslušným  orgánom  združujúcim 



spoločnosti  podnikajúce  vo  farmaceutickom  priemysle  v prípade  zverejnenia  akejkoľvek  platby 
alebo iného plnenia v prospech zdravotníckeho pracovníka; 

 odbornými poradcami; 

  farmaceutickými spoločnosťami, s ktorými má spoločnosť Eisai vzťah v súvislosti so spoločnou   a   
marketingom; 

• kupujúcimi alebo potenciálnymi kupujúcimi akéhokoľvek podniku alebo majetku, ktorý predávame 
(alebo o predaji ktorého uvažujeme); a/alebo  

•  tretími  stranami  tam,  kde  to  vyžadujú  právne  predpisy  (napríklad  s  finančnou  správou,  colnou 
správou).  
 

2.3 Zdieľane Vašich údajov mimo Európsky hospodársky priestor (EHP)  
Osobné  údaje,  ktoré  od  Vás  zhromažďujeme,  môžu  byť  poskytované  do  krajín  mimo  EHP,  kde 
spoločnosť Eisai pôsobí. Ako medzinárodná organizácia pôsobí spoločnosť Eisai v mnohých krajinách, 
vrátane Japonska a Spojených štátov amerických.  
 
Využívame  taktiež  služby  dodávateľov‐tretích  strán  na  poskytovanie  širokej  škály  obchodných 
nástrojov, vrátane nástrojov, ktoré využívame pri nábore, riadení ľudských zdrojov, v zásobovaní a vo 
finančných  záležitostiach  a  poskytovateľov  služieb  v  rámci  klinických  hodnotení  a  s  týmito 
poskytovateľmi  služieb  zdieľame  Vaše  osobné  údaje.  Niektorí  z  týchto  poskytovateľov  sa  môžu 
nachádzať mimo EHP.  
 
Niektoré krajiny mimo EHP nemusia mať ustanovený dozorujúci orgán pro ochranu údajov a/alebo 
prijaté zásady pre spracovanie údajov a/alebo v danej krajine nemusia byť uzákonené práva subjektu 
údajov, čím vzniká riziko, že nebudete môcť uplatniť svoje práva rovnakým spôsobom, a taktiež, že 
organizácie príjemcov nemusia byť zo zákona povinné zabezpečiť Vaše osobné údaje podľa štandardov 
EÚ.  V takom  prípade  spoločnosť  Eisai  vykoná  všetky  nevyhnutné  opatrenia,  aby  ochranu  Vašich 
osobných údajov zabezpečila. 
 
Zaviedli sme procesy k zabezpečeniu toho, že všetky tretie strany, ktorých služby využívame a ktoré 
pre nás budú spracovávať Vaše osobné údaje, vrátane ďalších subjektov Eisai, budú dodržiavať rovnaké 
štandardy  ochrany  Vašich  osobných  údajov  ako  v  EHP.  Tieto  procesy  zahŕňajú  vykonávanie 
nevyhnutnej  hĺbkovej  kontroly  takých  tretích  strán  (napríklad  bezpečnostných  opatrení,  ktoré 
vykonávajú  na  ochranu  osobných  údajov)  a  uzatváranie  zmlúv  určujúcich  zodpovedajúce  zmluvné 
opatrenia  na  ochranu  osobných  údajov,  ktoré  môžu  obsahovať  napríklad  zmluvné  ustanovenia 
vychádzajúce  zo  štandardných  zmluvných  doložiek  schválených  orgánmi  EÚ,  zabezpečujúce 
zodpovedajúcu úroveň ochrany Vašich osobných údajov.  

 
2.4 Zmeny tohoto prehlásenia o ochrane osobných údajov  
Spoločnosť  Eisai  môže  toto  prehlásenie  o  ochrane  osobných  údajov  príležitostne  aktualizovať; 
najaktuálnejšiu verziu nájdete na webových stránkach Eisai.at.  
 

 
2.5 Ako nás môžete kontaktovať  
Môžete  kontaktovať  poverenú  osobu  v  spoločnosti  Eisai  pre  ochranu  osobných  údajov  a  tím  pre 

ochranu osobných údajov na e‐mailovej  adrese Data_Protection_EMEA@Eisai.net  alebo  sa môžete 

písomne obrátiť na adresu uvedenú vyššie. 


