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OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Společnost Novo Nordisk s.r.o. je ze zákona povinna chránit Vaše osobní údaje. Tímto Oznámením 
Vás informujeme, jak zpracováváme (např. shromažďujeme, využíváme, ukládáme a sdílíme) 
Vaše osobní údaje. V souladu s tímto Oznámením a platnou právní úpravou o Vás budeme 
zpracovávat různé osobní údaje. 

1. KDO JSME MY? 

Společností odpovědnou za zpracování vašich osobních údajů je: 

Novo Nordisk s.r.o., se sídlem Evropská 2590/33c, Praha 6 – Dejvice, IČ: 250 97 750, DIČ: 
CZ25097750, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddílu C, vložka 47766. 

S dotazy nebo žádostmi o vysvětlení, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, se vždy můžete 
obrátit na Novo Nordisk s.r.o. nebo Pověřence pro zpracování osobních údajů společnosti Novo 
Nordisk na e-mail: infoline@novonordisk.com.  

2. JAK O VÁS OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME? 

Vaše osobní údaje získáváme z těchto zdrojů: 

• Přímo od vás  anebo z veřejně dostupných publikací, internetových stránek nebo 
sociálních sítí 

3. PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME? 

Osobní údaje o Vás zpracováváme za tímto účelem:  

• Analyzovat údaje za účelem plnění právních povinností  
• Plnit závazky transparentnosti 
• Šetřit dodržování právních povinností/podvody 
• Koordinovat konferenci nebo akci 
• Poskytnout vám náhradu 
• Provádět pohovory jako součást výzkumného projektu 
• Odpovídat na Vaše otázky nebo žádost o informace  

Nejste povinni nám Vaše osobní údaje poskytovat.  

 
4. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME? 

Pro účel popsaný v části 3 můžeme zpracovávat níže uvedené druhy osobních údajů:  

• Kontaktní údaje (jméno, adresa, telefonní číslo, emailová adresa)  
• Finanční údaje (číslo bankovního účtu, částky uhrazené za poskytované služby) 
• Údaje pro naléhavé případy (např. jméno a telefon rodinných příslušníků) 
• Údaje o rasovém nebo etnickém původu; 
• Údaje o zdravotním stavu; 
• Údaje ohledně politických názorů nebo náboženského vyznání či filozofického 

přesvědčení; 
• Údaje o členství v odborech; 
• Genetické údaje, biometrické údaje pro účely unikátní identifikace fyzické osoby;  
• Údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace; 
• Údaje o odsouzení a trestných činech. 
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5. PROČ SMÍME ZE ZÁKONA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT? 

Naše zpracování Vašich osobních údajů vyžaduje právní základ. Ze zákona smíme zpracovávat 
Vaše osobní údaje uvedené výše v části 4 na základě těchto právních důvodů:  

• Dal jste nám souhlas, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali; 
• Zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy s Vámi; 
• Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností; 
• Zpracování je nezbytné na ochranu Vašich důležitých zájmů nebo zájmů jiné osoby; 

 

6. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME? 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s: Dodavatelé nebo prodávající, kteří napomáhají naší 
společnosti (např. poradci, poskytovatelé služeb IT, finanční instituce, právní kanceláře) 

• Jiné subjekty Novo Nordisk (např. přidružené organizace Novo Nordisk v jiných zemích) 
anebo státní orgány 

7. JAK DLOUHO BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?  

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po následující dobu: Tak dlouho, jak vyžadují platné 
zákony. 

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA? 

Obecně máte níže uvedená práva:  

• Můžete získat přehled osobních údajů, které o Vás máme; 
• Můžete získat kopii Vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžné používaném a 

strojově čitelném formátu;  
• Můžete mít Vaše osobní údaje aktualizovány nebo upraveny; 
• Můžete mít Vaše osobní údaje odstraněny nebo zničeny; 
• Můžete nám nařídit, abychom přestali Vaše osobní údaje zpracovávat nebo zpracování 

omezili; 
• Pokud jste nám dali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (viz část 5), 

můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaším odvoláním nebude dotčena zákonnost 
zpracování prováděného předtím, než jste svůj souhlas odvolali; 

• Můžete podat stížnost u orgánu dozoru, kterým je v České republice Úřad pro ochranu 
osobních údajů, se sídlem v Praze, na to, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. 

 

Podle platného práva mohou limity těchto práv záviset na konkrétních okolnostech zpracování. 
S otázkami nebo žádostmi ohledně těchto práv nás můžete kontaktovat způsobem uvedeným 
v části 1. 


