OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE VZTAHU K BEZPEČNOSTNÍM
INFORMACÍM
Společnost Novo Nordisk A/S je ze zákona povinna shromažďovat reklamace a bezpečnostní
informace o našich výrobcích a během této činnosti rovněž chránit Vaše osobní údaje. Toto
oznámení vysvětluje, jak zpracováváme (např. shromažďujeme, užíváme, uchováváme a
sdílíme) Vaše osobní údaje. Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s tímto
oznámením a s příslušnými právními předpisy.
Novo Nordisk shromažďuje všechny bezpečnostní údaje o našich výrobcích v databázi. Tyto
údaje pravidelně analyzujeme, abychom zjistili, zda se vyskytují nějaké nové údaje o našich
výrobcích, které musíme sdílet s kompetentními orgány, lékaři a pacienty. To vše provádíme
za účelem zajištění bezpečnosti našich výrobků a pacientů.
1.

KDO JSME?

Společnosti odpovědné za zpracování Vašich osobních údajů jsou:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Dánsko

Novo Nordisk s.r.o.
Evropská 33c/2590
160 00 Praha 6 – Dejvice
Česká republika

S dotazy o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, se můžete vždy obracet na společnost
Novo Nordisk s.r.o., na e-mail: infoline@novonordisk.com nebo na Pověřence Novo Nordisk
pro ochranu údajů na adrese privacy@novonordisk.com.
2.

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme z těchto zdrojů:

přímo od Vás

od zdravotnických odborníků, například od Vaší zdravotní sestry, lékárníka nebo
lékaře

z veřejně dostupných publikací, webových stránek nebo sociálních médií
3.

PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

k vědeckému hodnocení veškerých reklamací nebo vedlejších účinků, které
potenciálně související s léčivem Novo Nordisk

k zaznamenání vedlejších účinků v naší globální bezpečnostní databázi, která je
pravidelně analyzovaná ke zjištění celkových trendů

k posouzení trendů souvisejících s reklamacemi, včetně vedlejších účinků

4.
Pro účely




JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME?
uvedené v odstavci 3 výše můžeme zpracovávat tyto druhy osobních údajů:
kontaktní údaje (jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu)
údaje odhalující rasový nebo etnický původ
údaje o zdravotnických výrobcích nebo léčivech, která užíváte

5.

PROČ JE NÁM ZE ZÁKONA POVOLENO ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ
ÚDAJE?

Naše zpracovávání osobních údajů vyžaduje právní základ. Je nám ze zákona povoleno
zpracovávat Vaše osobní údaje uvedené v odstavci 4 na základě těchto zákonných důvodů:

Zpracování je nezbytné pro naše dodržování zákonem stanovených bezpečnostních
povinností
6.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:


se zdravotnickým orgány



s jinými subjekty Novo Nordisk (např. spřízněnými společnostmi koncernu Novo
Nordisk v jiných zemích)



s partnerskými společnostmi, které pomáhají naší společnosti (např. licenční
partneři, konzultanti, poskytovatelé služeb IT)

7.

KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE MIMO EU/EHP?

Pro účely uvedené v odstavci 3 předáváme Vaše osobní údaje do těchto zemí mimo Evropský
hospodářský prostor (EHP):


Všechny země mimo EHP, kde je společnost Novo Nordisk fyzicky přítomná

Na základě požadavků zákona používáme tato bezpečnostní opatření na ochranu Vašich
osobních údajů při těchto převodech:


Předání subjektu Novo Nordisk se řídí Závaznými podnikovými pravidly Novo
Nordisk,

která

se

nacházejí na

adrese

https://www.novonordisk.com/about-novo-

nordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
8.

JAK DLOUHO BUDEME UCHOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po tuto dobu:


12 let u údajů souvisejících s technickými reklamacemi



trvale u údajů souvisejících s vedlejšími účinky



do 5 let u všech ostatních dotazů

9.

JAKÁ MÁTE PRÁVA

Z obecného hlediska máte tato práva:

můžete získat přehled o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme

můžete obdržet kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, obvykle
používaném a strojově čitelném formátu

můžete aktualizovat nebo opravit své osobní údaje

můžete podat u orgánu na ochranu údajů stížnost proti tomu, jak zpracováváme
Vaše osobní údaje. V České republice je orgánem dozoru Úřad pro ochranu
osobních údajů se sídlem v Praze, www.uoou.cz.
Tato práva mohou být dle příslušných právních předpisů omezena v závislosti na
konkrétních okolnostech zpracovatelské činnosti. Se svými dotazy nebo žádostmi, které
se týkají těchto práv, nás kontaktujte způsobem uvedeným v odstavci 1.
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