Vážení,
v souladu s čl. 13 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jako „GDPR“) Vás
tímto společnost Herbacos Recordati s.r.o. informuje, jak zpracovává vámi poskytnuté osobní údaje tak, aby
toto zpracování v plném rozsahu splňovalo příslušné zákony a předpisy a docházelo k němu pouze pro níže
uvedené účely.

1. Předmět zpracování
a)

Osobní údaje (vaše jméno, adresa, telefonní číslo a emailová adresa) a dále citlivé údaje
(související se zdravotním stavem), které nám poskytnete prostřednictvím emailu nebo
telefonicky.

2. Účely a způsoby zpracování
a)
Zpracování osobních údajů, které se vás týkají, se řídí zásadami zákonnosti, korektnosti,
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, omezení přesnosti a uložení, při zajištění integrity
a důvěrné povahy vašich údajů.
b)
Zpracování bude probíhat počítačově i na papíře; vaše údaje budou shromažďovány a
ukládány v počítačových databázích i v papírových souborech.
c)



Ke zpracování vámi poskytnutých údajů bude docházet výhradně za účelem odpovědi:

na spontánní zprávy o podezření na nepříznivé reakce na léčiva, a odpovědi na související žádosti o
hloubkovou studii od personálu oddělení farmakovigilance, v souladu s italskými zákony;
na jakékoli dotazy nebo žádosti o další studie a informace týkající se výrobků společnosti Herbacos
Recordati s.r.o.; zasílané Herbacos Recordati s.r.o.

d)
Zpracování bude probíhat při dodržování náležitých technických a organizačních opatření,
která zajišťují úroveň zabezpečení odpovídající riziku činností zpracování údajů dle článku 32 GDPR a
v souladu s pokyny vydanými správcem údajů.
e)
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány (postupy uvedenými v článku 4, odst. 2 GDPR) i)
správcem údajů, ii) vedoucím nebo odpovědnými osobami oddělení farmakovigilance, iii) vedoucím nebo
odpovědnými osobami oddělení marketingu.
f)
Vaše osobní údaje nebudou šířeny, mohou však být sděleny všem subjektům s právem na
přístup k těmto údajům podle zákona nebo předpisů, nebo pro účely související se zákonnými povinnostmi
farmakovigilance.
g)
Údaje mohou zpracovávat na papíře a/nebo počítačově třetí strany, které musí předmětné
údaje znát z důvodu jejich činností nebo úkolů pro shora uvedené účely. V takovém případě budou tyto strany
vybrány z osob, které díky svým zkušenostem, schopnostem a spolehlivosti poskytují dostatečnou záruku
plnění příslušných pravidel zpracovávání údajů, včetně bezpečnostního profilu. Tyto osoby jmenuje
zpracovatele údajů a aktuální seznam jejich jmen je kdykoli k dispozici na žádost adresovanou správci údajů.

3. Identita správce údajů pro zpracování osobních údajů
a)
Správcem údajů pro zpracování vašich údajů podle zákona je společnost Herbacos Recordati
s.r.o. s hlavním sídlem na adrese Štrossova 239, Pardubice, 530 03

4. Osoba pověřená zpracováním osobních údajů
a)
Správce údajů jmenoval osobu pověřenou zpracováním osobních údajů z řad pracovníků
oddělení a útvarů společnosti, podílejících se na zpracování osobních údajů. Jména těchto osob budou
oznámena v uplatnitelném rozsahu podle potřeb konkrétních případů a na žádost adresovanou společnosti
Herbacos Recordati s.r.o.

5. Práva poskytovatele údajů
a)
Kapitola III GDPR vám udílí konkrétní práva, mj. právo být informován o všech
zpracovávaných údajích, které se vás týkají, o účelech, pro které jsou údaje shromažďovány, a prostředcích
použitých pro zpracovávání, nebo právo na opravu a výmaz v souladu se zákonnými požadavky.
b)

Svá zákonná práva můžete uplatnit emailem zaslaným na emailovou adresu Recordati Group

DPO (groupDPO@recordati.com) nebo písemně na adresu společnosti Herbacos Recordati s.r.o.,
s hlavním sídlem Štrossova 239, Pardubice, 530 03.

***********

Hlavní články GDPR v rámci KAPITOLY III „práva subjektu údajů“:
Článek 15 odst. 1 „Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům“
Článek 16 „Právo na opravu“
Článek 17 odst. 1 „Právo na výmaz“ („právo být zapomenut“)
Článek 18 odst. 1 „Právo na omezení zpracování“
Článek 19 „Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování“
Článek 20 odst. 1 „Právo na přenositelnost údajů“
Článek 21 „Právo vznést námitku“
Článek 22 „Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování“

Prohlášení o přijetí shora uvedených podmínek a souhlas se zpracováním osobních údajů
Níže podepsaný, po přečtení oznámení shora
tímto souhlasí
se všemi úkony zpracování svých osobních údajů pro účely a způsobem, jak popisuje část 2 tohoto oznámení.

Všechny tyto aktivity bude provádět společnost Herbacos Recordati s.r.o. v souladu s platnými zákony a
předpisy.

