
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“) sídlí 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 veškeré osobní údaje. Z níže uvedeného seznamu vyberte 
možnost, která se vás týká, a přečtěte si příslušné prohlášení o ochraně osobních údajů, které 
vysvětluje, 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).  
 Jsem pacient nebo člen obecné veřejnosti. 
 Jsem přednášejícím pacientem, nebo jsem byl pozván jako přednášející na akci pořádanou 

společností Eisai, nebo vystupuji ve videu natočeném společností Eisai. 
 
Máte-li dotazy ohledně způsobu, jakým Eisai zpracovává vaše osobní údaje, na které se toto 
prohlášení o ochraně osobních údajů nevztahuje, kontaktujte nás prosím na adrese 
Data_Protection_EMEA@Eisai.net. 



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:  

 
• adresa trvalého bydliště, poštovní směrovací číslo, kontaktní telefonní číslo(a) a e-mailová 
adresa;  
• kontaktní telefonní číslo(a) a e-mailová adresa do práce;  
• datum narození;  
• přehled současných i bývalých zaměstnavatelů, pracovní funkce, pracovní povinnosti, data 
trvání pracovního poměru, důvody odchodu z předchozího 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 odborných školení;  
• poznámky z našich osobních, videokonferenčních nebo telefonických pohovorů s vámi;  
• výsledky psychometrických a dalších testů absolvovaných v rámci náborového procesu;  
• výsledky prověrek prováděných v rámci náborového procesu, včetně prověřování záznamů 
v trestním rejstříku, v registru řidičů a bezpečnostní prověrky;  
• reference ohledně zaměstnání nebo charakteru;  
• 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) (viz Jsem uživatelem těchto 
webových stránek);  
• jakékoliv další údaje, které nám poskytnete v souvislosti s náborovým procesem.  

 
Nechcete-li nám 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 pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Eisai, jehož kontaktní údaje 
naleznete níže.  
 
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. Údaje budou dále 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 zákonných 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 či revize 
a vylepšování používání těchto webových stránek. 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, je možné, že 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 6 měsíců od skončení 
náborového procesu.  
 
Pokud nám zašlete žádost o zaměstnání nebo obecný dotaz ohledně zaměstnání u nás 
prostřednictvím těchto webových stránek, přečtěte si prosím informace uvedené níže v kapitole 1.4 o 
tom, jak dlouho uchováváme vaše údaje o návštěvách našich webových stránek. 
 
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 kapitolu uvedenou 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:  

 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 
 vytváříme profil na platformě společnosti Eisai, abyste mohli zaregistrovat svůj souhlas se 

zasíláním propagačních informací od společnosti Eisai prostřednictvím metod elektronické 
datové komunikace (viz také oddíl 1.2.3 A níže); 

 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.  
 zveřejňujete informace, zveřejňujete nebo komentujete na jakýchkoli veřejně dostupných 

platformách (jako je internet a platformy sociálních médií), které jsou relevantní pro jakékoli 
produkty Eisai a/nebo terapeutické oblasti, ve kterých společnost Eisai pracuje, nebo na 
jakýchkoli akcích pořádaných společností Eisai. 

 
1.2.2 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, výčet 

přednesených prezentací, účast na akcích a publikační činnost;  
 vaše předchozí spolupráce se společností Eisai;  
 informace, které nám poskytnete (např. o tom, jak používáte a jaké máte zkušenosti s 

používáním výrobků společnosti Eisai u pacientů v rámci lékařských ošetření/vaší praxe, nebo 
když se dotazujete ohledně zdravotních informací); 

 data a stručná shrnutí vašich 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.  

 Pouze v případě, že jste souhlasili s přijímáním propagačních e-mailů a sledováním těchto 
propagačních e-mailů na individuální úrovni, informace o tom, jak s těmito propagačními e-
maily individuálně komunikujete (například kdy jste tyto e-maily otevřeli), abychom pomohli 
společnosti Eisai zlepšit způsob, jakým s vámi komunikuje. V opačném případě společnost 
Eisai shromažďuje informace o sledování v souhrnné podobě, aby zlepšila způsob, jakým 
obecně komunikuje se zdravotnickými pracovníky (viz také oddíl 1.2.3 A níže); a 

 Podrobnosti o informacích, příspěvcích nebo komentářích na veřejně dostupných 
platformách relevantních pro jakékoli produkty Eisai a/nebo terapeutické oblasti, ve kterých 
společnost Eisai pracuje, nebo o jakýchkoli akcích pořádaných společností Eisai. 

 Pouze v případě, že jste souhlasili s přijímáním propagačních e-mailů a sledováním těchto 
propagačních e-mailů na individuální úrovni, informace o tom, jak s těmito propagačními e-
maily individuálně komunikujete (například kdy jste tyto e-maily otevřeli), abychom pomohli 
společnosti Eisai zlepšit způsob, jakým s vámi komunikuje. V opačném případě společnost 
Eisai shromažďuje informace o sledování v souhrnné podobě, aby zlepšila způsob, jakým 
obecně komunikuje se zdravotnickými pracovníky (viz také oddíl 1.2.3 A níže); a 



 Podrobnosti o informacích, příspěvcích nebo komentářích na veřejně dostupných 
platformách relevantních pro jakékoli produkty Eisai a/nebo terapeutické oblasti, ve kterých 
společnost Eisai pracuje, nebo o jakýchkoli akcích pořádaných společností 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 pověřence pro 
ochranu osobních údajů a na tým společnosti Eisai pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní 
údaje naleznete níže.  
 
 
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/nebo 
kvalitativních problémů týkajících se výrobků společnosti Eisai;  

 k diskuzím týkajícím se používání výrobků společnosti Eisai; 
 plnění jakékoliv smlouvy s vámi, včetně vyplacení jakékoliv sjednané odměny za poskytování 

poradenských služeb nebo honoráře a úhrady jakýchkoliv schválených výdajů, a rezervace 
jakékoliv nezbytné cesty či ubytování;  

 dodržování povinností, které má společnost Eisai v souvislosti s předpisy týkající se klinických 
studií, například jsou-li při předkládání výsledků klinických studií regulátorům vyžadována 
jména zkoušejících osob; 

 informování o našich strategiích rozvoje podnikání a zlepšení způsobu, jakým s vámi 
společnost Eisai komunikuje; 

 zvážení vaší případné spoluúčasti na budoucí činnosti společnosti Eisai; a/nebo  
 zaslání pozvánky na akce organizované nebo sponzorované společností Eisai, které by vás 

mohly zajímat a/nebo požadavku na vaši účast na takových akcích.  



 Právními základy, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje, jsou dle příslušného 
případu - 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),  oprávněný zájem společnosti Eisai (posoudit vaši možnou spoluúčast na 
budoucí činnosti, informování o obchodní strategii společnosti Eisai a komunikace s vámi v 
souvislosti s příslušnými aktivitami společnosti Eisai). jak je to nezbytné pro účely vědeckého 
výzkumu (zejména použití vašich osobních údajů v souvislosti s používáním, analýzou a 
uchováváním osobních údajů pacientů v klinickém hodnocení) a pokud je to nezbytné z 
důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví (jako je zajištění vysokých standardů 
kvality a bezpečnosti léčivých přípravků prostřednictvím ohlašování a sledování bezpečnosti a 
kvality léčiv). 

 
 
1.2.3A Vaše práva v souvislosti s propagačními informacemi zasílanými elektronickými 
datovými komunikačními metodami a právo vznést námitku 
Odvolání nebo změna vašeho souhlasu – Pokud souhlasíte s tím, že budete kontaktováni pro 
propagační účely metodami elektronické datové komunikace (např. e-mailem), máte právo odvolat 
svůj souhlas. Pokud si přejete odvolat nebo změnit jakýkoli předchozí souhlas udělený společnosti 
Eisai, aby vás kontaktovala s propagačními informacemi prostřednictvím určitého způsobu 
elektronické datové komunikace, zašlete prosím e-mail EMEA_Unsubscribe@eisai.net a uveďte, 
kterou metodou (metodami) elektronické datové komunikace již nesouhlasíte se zasíláním 
propagačních informací. Případně se můžete přihlásit ke svému profilu na platformě Eisai Consent 
pomocí odkazu uvedeného v propagačních e-mailech, které vám byly zaslány. Pokud jste souhlasili se 
sledováním propagačních e-mailů na individuální úrovni a chcete odvolat svůj souhlas s tímto nebo 
pokud si přejete Zastavte sledování e-mailů na souhrnné úrovni, zašlete prosím e-mail 
EMEA_Unsubscribe@eisai.net a požádejte o to. 
 
Odstranění vašeho profilu z platformy Eisai Consent – Pokud jste se zaregistrovali na platformě Eisai 
Consent a přejete si odstranit svůj profil z této platformy, zašlete EMEA_Unsubscribe@eisai.net e-mail 
s žádostí o to. 
 
Právo vznést námitku – Pokud společnost Eisai zpracovává vaše osobní údaje na základě 
oprávněných zájmů (například pro určité nepropagační účely), máte právo vznést námitku. Máte také 
právo vznést námitku / odhlásit se z jakékoli přímé marketingové komunikace. Zašlete prosím e-mail 
EMEA_Unsubscribe@eisai.net odhlásit se z přijímání takových sdělení. Chcete-li vznést námitku proti 
tomu, aby společnost Eisai zpracovávala vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů zveřejnit 
ABPI jakoukoli platbu nebo jiný převod hodnoty, který vám byl proveden, obraťte se prosím na 
hcpdisclosureteam@eisai.net. 
Další informace o vašich právech jsou uvedeny na hypertextovém odkazu na konci této části 1.2 
Pokud odvoláte svůj souhlas se zasíláním propagačních informací elektronickými prostředky nebo 
jinak vznesete námitku proti komunikaci od nás, možná vám budeme muset zasílat důležité 
administrativní zprávy a další sdělení, pokud to vyžaduje zákon. 
 
 
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 25 
let od ukončení takového klinického hodnocení, abychom splnili závazky společnosti Eisai podle 
právních předpisů o klinických hodnoceních. Pokud se na nás obrátíte v souvislosti se zdravotním 



nebo bezpečnostním problémem, budeme vaše údaje uchovávat po dobu 15 let od doby vypršení 
platnosti registrace výrobku, dle příslušných právních předpisů.  
 
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.  



1.3 Poskytuji společnosti Eisai zboží nebo služby  
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:  

 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.  

 
1.3.2 Jaké údaje o vás shromažďujeme?  
Shromažďujeme pouze údaje, které jsou relevantní v situacích uvedených v bodu 1.3.1, 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 nám některé z údajů, které požadujeme, poskytnout, informujte o tom prosím 
kontaktní osobu ve společnosti Eisai, se kterou spolupracujete, nebo se obraťte na 
pověřence pro ochranu osobních údajů a na tým společnosti Eisai pro ochranu osobních 
údajů, jejichž kontaktní údaje naleznete níže.  
 
1.3.3 Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?  
Údaje, které o vás shromažďujeme, budou použity pouze pro následující účely:  

 posouzení zda jste vhodným subjektem pro poskytování zboží nebo služeb společnosti Eisai;  
 dodržování našich zákonných 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;  

 dodržení závazků společnosti Eisai vyplývajících z participace v mezinárodních programech, 
např. iniciativě Global Compact OSN; 

 provádění plateb ve váš prospěch za zboží a/nebo služby poskytované v souladu se 
smlouvou, kterou máte uzavřenou 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, dle příslušné situace –  
dodržování zákonných povinností a plnění smlouvy, kterou s vámi máme uzavřenou (za účelem 
posouzení vhodnosti vašeho subjektu 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 (posouzení vhodnosti vašeho subjektu 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 data poslední komunikace ve vztahu k dané smlouvě. Pokud jste se na nás v 
souvislosti s poskytováním zboží a/nebo služeb obrátili z jiných důvodů, budeme vaše osobní údaje 
uchovávat po dobu 10 let od data poslední komunikace. Podrobnosti o všech platbách ve váš 
prospěch provedených společností Eisai v souvislosti se zbožím a/nebo službami, které jste 
společnosti Eisai dodali, budou uchovány po dobu 15 let od konce fiskálního roku, ve kterém byla 



provedena poslední platba za toto zboží/služby a/nebo bylo poskytnuto zboží/služby, za které byla 
tato poslední platba zaplacena, a to z důvodu splnění zákonných povinností společnosti Eisai v oblasti 
účetnictví napříč celým regionem EMEA. 
 
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.  



1.4 Jsem uživatelem těchto webových stránek  
Tato část se uplatní, jste-li uživatelem těchto webových stránek.  
 
1.4.1 Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje?  
Údaje o vás shromažďujeme, když:  

 vstoupíte na tyto webové stránky;  
 vyplníte online žádost o zaměstnání nebo zašlete obecný dotaz ohledně zaměstnání (viz bod 

1.1 výše);  
 kontaktujete nás nebo nám poskytnete údaje prostřednictvím těchto webových stránek.  

 
1.4.2 Jaké údaje o vás shromažďujeme?  
Shromažďujeme pouze údaje, které jsou relevantní v situacích uvedených v bodu 1.4.1 nahoře, 
například:  

 vaše jméno;  
 vaše kontaktní údaje, např. adresa, e-mail nebo telefonní číslo;  
 vaše stávající mzda, výpovědní lhůta 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 nám případně poskytnete, když nás kontaktujete prostřednictvím 
těchto webových stránek.  

 
 
1.4.3 Soubory cookies  
Tyto webové stránky používají soubory cookies. Cookie je soubor obsahující malé množství textových 
a číselných informací, které se stahují do vašeho počítače, když vstoupíte na tyto webové stránky a 
používáte je. Soubory cookies používané na těchto webových stránkách jsou tzv. „analytická“ 
cookies.  
 
Soubory analytických cookies shromažďují údaje od návštěvníků našich webových stránek, což nám 
umožňuje zjistit počet návštěvníků těchto webových stránek a dále to, jakým způsobem návštěvníci 
naše webové stránky používají; to nám pomáhá zlepšovat způsob jejich fungování. Analytické 
soubory cookie použité na těchto webových stránkách nejsou rušivé a shromažďují pouze anonymní 
informace.  
 
1.4.4 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 vaši žádost o zaměstnání nebo váš obecný dotaz ohledně zaměstnání (podáváte-li 

žádost o zaměstnání nebo máte obecný dotaz ohledně zaměstnání, viz bod 1.1.3 výše).  
 
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 reakce na kontakty učiněné uživateli těchto webových stránek.  
 
1.4.5 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 vaší 
návštěvy nebo žádosti. Informace v analytických souborech cookie budou uchovány po dobu 14 
měsíců. 
 
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:  

 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.  

 
1.5.2 Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?  
Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účely pracovněprávního vztahu, 
například:  

• jméno, adresu trvalého bydliště, 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 (včetně rodného listu, v případě, 

že pas nebyl předložen);  
• fotografii(e) pro účely identifikace;  
• současná mzda, stávající zaměstnanecké výhody a výpovědní lhůta;  
• přehled absolvovaných a plánovaných odborných 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 charakteru;  
• údaje o řidičském oprávnění (v závislosti na třídě nebo pozici);  
• rodné číslo;  
• údaje o vašem zdravotním stavu, které jste nám poskytli;  
• rodinný stav; 
• 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;  
• informace o vašich výkonech a hodnoceních; 
• pohlaví; 
• údaje týkající se vaší účasti a/nebo výpomoci na akcích pořádaných společností Eisai, včetně 

fotografií pořízených na těchto akcích a souvisejících s vaší prací ve společnosti Eisai; 
• jakékoliv jiné údaje, které poskytnete.  

 
1.5.3 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, zjednodušení a 
správě procesů týkajících se pracovních smluv a obchodních operací ve společnosti Eisai. Také mohou 
být využity k propagaci společnosti Eisai (na sociálních sítích a dalších komunikačních kanálech) a také 
pro účely interní komunikace.  
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 propagací 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 6 let od ukončení pracovního poměru / smluvně sjednané práce.  
 
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 výše, 
například:  

• 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;  
• když se připojíte k wifi síti Eisai, název vašeho zařízení, IP adresa, MAC adresy, datum / čas 
přístupu, typy provozu a využití dat 
• jakékoli další údaje, které poskytnete, např. žádosti o parkovací místo pro osoby s 
omezenou schopností pohybu, potvrzení, že jste nebyli v kontaktu s nikým s příznaky COVID 
19 

 
1.6.3 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 a splnili zákonné povinnosti, např. 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.  
Právními základy pro naše zpracovávání vašich osobních údajů je splnění naší zákonné povinnosti,  
váš výslovný souhlas (pokud byl získán) 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. Pokud se připojíte k wifi síti Eisai, vaše údaje budou uchovávány po 
dobu 14 měsíců. 
 
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 klinické studie zadané 
společností Eisai. Instituce (nemocnice/klinika) provádějící klinické hodnocení může jménem 
společnosti Eisai shromažďovat například následující údaje 

• jméno, adresa, kontaktní číslo(a) a e-mailová adresa;  
• pohlaví;  
• datum narození (umožňuje-li to legislativa ve vaší zemi) 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 některý z následujících bodů: 

 váš výslovný souhlas; 
 oprávněný zájem společnosti Eisai (provádět vědecký výzkum účinnosti a bezpečnosti 

farmaceutických výrobků/léčiv, které jsou předmětem studie);  
 plnění zákonných povinností (na základě právních předpisů týkajících se klinických 

hodnocení, např. zákona č. 378/2007 v plném znění a dalších a ve vztahu k hlášení 
kvalitativních a bezpečnostních problémů); 



 nezbytnost z důvodů plnění veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, např. zajištění 
vysokých standardů kvality a bezpečnosti léčivých přípravků (ve vztahu k hlášení 
kvalitativních a bezpečnostních problémů); a 

 vědecký výzkum. 
 
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 25 let. Vzorky mohou být skladovány pro účely testování po dobu až 
15 let od dokončení studie, nebo do té doby, než bude vzorek vypotřebován (pokud k tomu došlo 
dříve). 
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:  

• jméno, adresa, kontaktní číslo(a) a e-mailová adresa;  
• datum kontaktu;  
• 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.  

 
1.8.3 Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje?  
Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, budou použity pouze k tomu, aby naši zaměstnanci byli 
schopni zajistit činnosti v oblasti humánní zdravotní péče.  
Právními základy pro zpracovávání vašich osobních údajů je plnění smlouvy s vámi uzavřené a 
oprávněné zájmy společnosti Eisai, konkrétně oprávněný zájem společnosti Eisai na správě jejích 
projektů v oblasti humánní zdravotní péče a plnění závazků společnosti Eisai na základě platných 
etických farmaceutických kodexů (například zveřejnění jakékoliv platby nebo jiného plnění ve váš 
prospěch). 
 
1.8.4 Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?  
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 6 let od data odeslání 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.9 Jsem pacient nebo člen obecné veřejnosti 
Tato část se uplatní, pokud jste pacient nebo jiný člen obecné veřejnosti. Pokud jste zdravotnický 
pracovník, prosím přejděte na část 1.2 Jsem zdravotnický odborník. 

1.9.1 Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje shromažďujeme, když nás kontaktujete a požadujete po nás zdravotní informace, 
či v souvislosti s hlášením případných bezpečnostních či kvalitativních problémů týkajících se 
jakéhokoliv výrobku společnosti Eisai. V případě, že na veřejném diskuzním fóru okomentujete 
jakýkoli výrobek Eisai nebo oblast léčby, která je předmětem zájmu společnosti Eisai, jsme 
v souvislosti s vaším komentářem oprávněni získávat souhrnná a anonymizovaná data, nejedná-li se o 
případ, kdy jsme ze zákona povinni shromažďovat data osobně identifikovatelná. 

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Eisai není oprávněna poskytovat zdravotní informace 
obecné veřejnosti a vždy vás odkážeme na vašeho odborného lékaře, který vám poskytne zdravotní 
poradenství a odborné vedení. V případě, že to souvisí s vaším dotazem, naleznete zdravotní 
informace ve formě s věcných  informací, které jsou dostupné v Informačním letáku pro pacienty 
(Patient Information Leaflet). 

1.9.2 Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme? 
Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účely uvedené v bodu 1.9.1, což 
v případě, kdy kontaktujete společnost Eisai v souvislosti s výrobkem společnosti Eisai, zahrnuje 
například: 

 jméno;  
 kontaktní údaje, např. adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo;  
 podrobnosti o vaší žádosti o zdravotní informace týkající se výrobku společnosti Eisai; 
 podrobnosti o nahlášeném případném bezpečnostním či kvalitativním problému týkajícím se 

výrobku společnosti Eisai; 
 údaje o vás nebo jiné osobě užívající daný výrobek (týká-li se hlášení případného 

bezpečnostního problému), a to včetně věku, pohlaví, zdravotního stavu a kontaktních údajů 
zdravotnického pracovníka, který výrobek předepsal. 

Pokud ve veřejné diskuzi okomentujete jakýkoli výrobek Eisai nebo oblast léčby, která je v oblasti 
zájmu společnosti Eisai, obdržíme v souvislosti s tímto komentářem pouze minimum údajů a nejedná-
li se o případ, kdy jsme ze zákona povinni shromažďovat data osobně identifikovatelná, obdržíme 
tyto údaje pouze v souhrnné podobě, na základě které vás nelze identifikovat. 

 

1.9. 3    Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje? 

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme pro účely uvedené v bodu 1.9.1, budou použity pouze za 
účelem: 

 reakce na vaši žádost o zdravotní informace s tím, že vás nasměrujeme, abyste kontaktovali 
svého lékaře; 

 odpovědi na vaši žádost o zdravotní informace s uvedením věcných informací, které jsou 
k dispozici v Informačním letáku pro pacienty (v případě, že to souvisí s vaším dotazem);  



 plnění zákonných povinností společnosti Eisai v souvislosti s hlášením bezpečnostních či 
kvalitativních problémů týkajících se výrobků společnosti Eisai; 

 vylepšení naší komunikace týkající se léčebných oblastí, které jsou předmětem zájmu 
společnosti Eisai.  

Právními základy, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje, jsou oprávněné zájmy 
společnosti Eisai (ve vztahu k odpovědím na žádosti o zdravotní informace a informování o tom, 
jakým způsobem komunikujeme v souvislosti s léčebnými oblastmi, které jsou předmětem zájmu 
společnosti Eisai), prokazatelně uveřejněné údaje a plnění zákonných povinností (v souvislosti 
s hlášením bezpečnostních či kvalitativních problémů). 

1.9.4    Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 

Kontaktujete-li nás za účelem vyžádání zdravotních informací, kopie vaší žádosti a odpověď 
poskytnutou společností Eisai budeme uchovávat po dobu 15 let od data odeslání vaší žádosti. 
Kontaktujete-li nás v souvislosti se zdravotním nebo bezpečnostních problémem týkajícím se výrobku 
společnosti Eisai, vaše údaje budeme uchovávat po dobu 15 let od doby vypršení platnosti registrace 
daného výrobku, dle příslušných právních předpisů. S výjimkou situací, kdy jsme ze zákona povinni 
data uchovávat (v tom případě se uplatní lhůty pro uchování údajů uvedené výše v tomto bodě 
1.9.4), budou veškeré údaje získané z veřejných diskuzních fór na téma výrobků společnosti Eisai 
nebo léčebné oblasti, která je předmětem zájmu společnosti Eisai, ukládána v souhrnné a 
anonymizované podobě. 

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.  
  



1.10   Jsem přednášejícím pacientem nebo jsem byl pozván jako přednášející na 
akci pořádanou společností Eisai nebo vystupuji ve videu natočeném společností 
Eisai 
Tato část se uplatní, když jste přednášejícím pacientem nebo jste byl pozván, abyste přednášel na 
akci pořádané společností Eisai nebo v případě, že vystupujete ve videu natočeném společností Eisai. 

1.10.1 Kdy shromažďujeme vaše osobní údaje? 
Vaše osobní údaje shromažďujeme, když: 

 jste v kontaktu se členy personálu společnosti Eisai nebo s našimi zástupci; 
 vyjádříte svůj zájem a/nebo se účastníte akcí organizovaných nebo zastřešených společností 

Eisai; 
 jste přednášejícím pacientem, který sdílí své zkušenosti a zdravotní stav na akci pořádané 

společností Eisai, například na téma humánní zdravotní péče; 
 jste souhlasil, že vystoupíte na akci pořádané společností Eisai, například na přehlídce 

nabídky firemních benefitů;  
 vystupujete ve videu natočeném společností Eisai nebo se podílíte na vzniku jiných podkladů. 

1.10.2 Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme? 
Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou relevantní pro účely uvedené v bodu 1.9.1, což 
zahrnuje například: 

 jméno;  
 kontaktní údaje, např. adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo; 
 podrobnosti o vašem zdravotním stavu, členech vaší rodiny, případně další informace, o 

které se dobrovolně podělíte nebo je zpřístupníte společnosti Eisai. 

1.10.3 Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje? 
Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, budou použity pouze za tím účelem, abychom: 

 usnadnili vaši návštěvu a přístup na akci pořádanou společností Eisai a pomohli vám 
s prezentací vaší přednášky; 

 usnadnili průběh natáčení videa, ve kterém vystupujete; 
 usnadnili výrobu podkladů v souvislosti s pořádáním akce, na které se podílíte (např. pořízení 

vaší fotografie). 

Právními základy, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje, je váš souhlas, plnění 
jakékoliv smlouvy s vámi uzavřené a oprávněné zájmy společnosti Eisai, konkrétně oprávněný zájem 
společnosti Eisai na správě svého programu v oblasti humánní zdravotní péče 

1.10.4 Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? 
Vaše údaje budeme uchovávat po dobu 2 let ode dne, kdy jste přednesli vaši prezentaci. Vystupujete-
li ve videu natočeném společností Eisai nebo se podílíte na tvorbě dalších podkladů, vaše údaje 
budeme uchovávat po dobu 6 let od data jejich zveřejnění nebo od jiného data, na kterém se 
společně dohodneme. 

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  
 
2.1 Jaká jsou vaše práva?  
Ve vztahu k osobním údajům, které o vás shromažďujeme, máte za určitých okolností právo:  
1. žádat o přístup ke svým osobním údajům;  
2. žádat o opravu svých osobních údajů;  
3. žádat o výmaz svých osobních údajů;  
4. žádat, abychom omezili zpracovávání vašich osobních údajů;  
5. vznést námitku proti tomu, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje; a  
6. žádat kopii osobních údajů, které jste poskytli společnosti Eisai, v elektronickém formátu.  
 
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.  
Pokud jste požádali o vymazání vašich osobních údajů, příslušné osobní údaje odstraníme nebo 
anonymizujeme. V případech, kdy nebudeme moci vaše osobní údaje smazat nebo anonymizovat, 
podnikneme veškeré kroky k tomu, abychom je bezpečně uložili na místo, kde nebudou využívány, a 
to do té doby, než je budeme schopni vymazat nebo anonymizovat. 
 
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, e-
mailem 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 Data_Protection_EMEA@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 níže);  
 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;  
 Asociací britského farmaceutického průmyslu (Association of the British Pharmaceutical Industry  

- dále jen „ABPI”) či jiným příslušným orgánem sdružujícím společnosti podnikající ve 
farmaceutickém průmyslu v případě zveřejnění jakékoliv platby nebo jiného plnění ve prospěch 
zdravotnického odborníka; 

 odbornými poradci; 
 farmaceutickými společnostmi, se kterými má společnost Eisai vztah v souvislosti se společnou 

propagací a marketingem; 
• 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 mít ustanoven dozorčí orgán pro ochranu údajů a/nebo zavedené 
zásady zpracování údajů a/nebo v dané zemi nemusí být ustanovena práva subjektu údajů, čímž 
vzniká riziko, že nebudete moci uplatnit svá práva stejným způsobem, a také, že organizace příjemců 
nemusejí být ze zákona povinny zabezpečit vaše osobní údaje podle standardů EU. V takovém 
případě společnost Eisai přijme veškerá nezbytná opatření, aby ochranu vašich osobních údajů 
zajistila. 
 
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.  
 
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.at.  
 
Poslední aktualizace dokumentu byla: červenec 2022 
 
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 Data_Protection_EMEA@Eisai.net nebo se písemně obrátit na 
adresu uvedenou výše. 


