Oznámení společnosti Biogen o ochraně osobních údajů zainteresovaných stran
Datum: 1. leden 2022
Toto oznámení popisuje, jak Biogen (Czech Republic) s.r.o. (dále jako „společnost Biogen“)
shromažďuje a zpracovává osobní údaje Vaší osoby, jakožto plátce, pracovníka státní správy, státního
úředníka, zaměstnance pacientské organizace nebo zdravotní pojišťovny nebo jiné strany, se kterou je
společnost Biogen v pravidelné interakci a která není pacientem nebo zdravotnickým pracovníkem
(dále jen „zainteresovaná strana“).
Jaké osobní údaje společnost Biogen shromažďuje a používá?
Společnost Biogen shromažďuje a používá následující osobní údaje o Vaší osobě:
(i)

Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, faxové číslo a
telefonní číslo pevné linky a mobilního telefonu;

(ii)

profesní údaje o Vás, které zahrnují pracovní zkušenosti, akademické vzdělání, oblast odbornosti
a specializaci, publikace a veřejná vystoupení a zájem o přípravky společnosti Biogen; a

(iii) informace o interakcích mezi společností Biogen a Vámi, jako jsou záznamy konverzací a
vzájemná korespondence.
Společnost Biogen shromažďuje většinu těchto informací přímo od Vás prostřednictvím interakcí se
společností Biogen, ale také z veřejně dostupných zdrojů (např. internetu) a z odvětvových databází,
které obsahují podrobnosti o zainteresovaných stranách (např. profesní databáze).
Proč společnost Biogen shromažďuje a používá moje osobní údaje?
Společnost Biogen shromažďuje a používá Vaše osobní údaje k udržování a zlepšování obchodních
vztahů společnosti Biogen s Vámi a vytvoření Vašeho profilu, jehož účelem je lépe pochopit oblasti
Vaší odbornosti a témata, která jsou předmětem Vašeho zájmu. Je legitimním zájmem společnosti
Biogen shromažďovat a zpracovávat tyto osobní údaje, aby bylo možné řídit náš obchodní vztah s
našimi zainteresovanými stranami.
S kým sdílí společnost Biogen moje osobní údaje?
Společnost Biogen sdílí Vaše osobní údaje s dalšími třetími stranami. Osobní údaje můžeme zpřístupnit
našim společnostem skupiny pro účely popsané v tomto oznámení. Společnost Biogen může využívat
služby poskytované třetími stranami, což může vyžadovat zpřístupnění Vašich osobních údajů těmto
třetím stranám. Toto zahrnuje poskytovatele služeb, kteří společnosti Biogen pomáhají se zpracováním
údajů, např. tak, že poskytují cloudovou technologii a zařízení pro ukládání dat. Tato předání mohou
zahrnovat předání mimo Vaši zemi do zemí, které podle vnitrostátních právních předpisů Vaší země
nebo právních předpisů Evropské unie o ochraně osobních údajů neposkytují odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů. V takových případech podnikne společnost Biogen příslušné kroky, aby
zajistila, že v případě předání do zmíněných zemí, budou Vaše údaje dostatečně chráněny, například
uzavřením standardních smluvních doložek v případech, kdy bude nezbytné zajistit dostatečnou úroveň
ochrany údajů. Společnost Biogen Vám na Vaši žádost poskytne podrobnější informace o příjemcích
osobních údajů a smlouvách o předání osobních údajů uzavřených s příjemci mimo vaši zemi /
Evropský hospodářský prostor.
Společnost Biogen může shromažďovat, použít a zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud
to bude považovat za nezbytné pro dodržení příslušných právních předpisů, k ochraně životně
důležitých zájmů jakékoliv osoby nebo pokud je to nezbytné k uplatnění, potvrzení nebo ochraně
zákonných práv společnosti Biogen. Pokud třetí strana získá veškerou nebo podstatnou část obchodní
činnosti nebo majetku společnosti Biogen, Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny v souvislosti s
tímto prodejem.
Společnost Biogen neuchovává Vaše osobní údaje déle, než je nezbytné pro účely, pro něž byly
shromážděny, a uchovává je v souladu s veškerými konkrétními dobami uchování stanovenými
právními předpisy.

Jaká jsou moje práva?
Pokud si přejete získat přístup ke svým osobním údajům nebo pokud požadujete informace o osobních
údajích, které o Vás uchováváme, můžete kdykoli kontaktovat společnost Biogen (jako zdroj osobních
údajů). Z oprávněných důvodů můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, požádat
o omezení jejich zpracování nebo požádat o jejich opravu či vymazání.
Kontaktní údaje
Podle právních předpisů o ochraně údajů je „správcem“ právní subjekt, který odpovídá za ochranu
Vašich osobních údajů a pomáhá Vám uplatňovat Vaše práva na ochranu osobních údajů.
V souvislosti s tímto oznámením je společnost Biogen správcem Vašich osobních údajů. Pokud budete
mít otázky nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů či zpracování Vašich
osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit svá práva uvedená výše, obraťte se na zástupce společnosti
Biogen, se kterým jste v kontaktu.. Můžete také kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů
společnosti Biogen zasláním e-mailu na adresu privacy@biogen.com. V případě, že to budete
považovat za nutné, můžete podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se
domníváte, že byla porušena Vaše práva na ochranu osobních údajů.

