Podmienky prevádzkovania portálu mojamedicina.sk
A. PREVÁDZKOVATEĽ PORTÁLU
1.Prevádzkovateľom webového portálu mojamedicina.sk (ďalej len „Portál“) je
spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o., so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava,
IČO: 35 887 117, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom
Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 31845/B (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“
alebo len ako „Roche“).
B. INFORMÁCIE A ÚDAJE NA PORTÁLI A ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
1.Kým Prevádzkovateľ vyvíja veľké úsilie, aby poskytoval presné a aktuálne
informácie, neposkytuje žiadne záruky, výslovné alebo implicitné, pokiaľ ide o
správnosť, presnosť a úplnosť informácií na Portáli. Prevádzkovateľ preto
nezodpovedá za správnosť materiálov a informácií umiestnených na Portáli,
okrem prípadov, ak mu zodpovednosť za tam uvedené informácie ukladá platný a
účinný právny predpis.
2.Iné osoby než lekári a farmaceuti by mali vždy informácie uvedené na Portáli
konzultovať s lekárom.
3.Prevádzkovateľ je oprávnený upraviť a/alebo aktualizovať Portál kedykoľvek bez
predchádzajúceho upozornenia, pričom nenesie žiadnu zodpovednosť za jeho
zmeny a aktualizácie.
4.Používaním Portálu súhlasíte s tým, že všetky prístupy a použitie Portálu a
akejkoľvek webovej stránky súvisiacej s Portálom a obsah týchto stránok
získavate na vlastné riziko.
5.Informácie poskytované na Portáli nepredstavujú ponuku ani navádzanie k
nákupu alebo disponovaniu, predaju alebo akejkoľvek transakcii s akýmikoľvek
cennými papiermi spoločnosti Roche. Investori sa pri investičných rozhodnutiach
nesmú spoliehať na tieto informácie.
6.Portál môže obsahovať perspektívne informácie. Takéto informácie sú predmetom
mnohých značných neistôt, vrátane vedeckých, obchodných, ekonomických a
finančných faktorov, a preto sa skutočné výsledky môžu podstatne líšiť od
uvedených.
7.Prevádzkovateľ používa technické a bezpečnostné opatrenia, pravidlá a iné
postupy na ochranu Vašich osobných údajov pred nepovoleným prístupom,
zneužitím, vyzradením, stratou alebo zničením. Na zabezpečenie dôvernosti
Vašich informácií Prevádzkovateľ používa aj štandardné firewally a ochrany
hesiel. Vy sami ste však nesiete osobnú zodpovednosť za to, že počítač, ktorý
používate, je adekvátne zabezpečený a chránený proti škodlivému softvéru, ako
sú trojany, počítačové vírusy a počítačové červy. Musíte si uvedomiť, že bez
adekvátnych bezpečnostných opatrení (napr. bezpečného nastavenia
internetového prehliadača, aktuálneho antivírusového softvéru, osobného
firewallového softvéru, nepoužívania softvéru z pochybných zdrojov) podstupujete
riziko, že údaje a heslá, ktoré používate na ochranu pred prístupom k Vašim
údajom, môžu byť vyzradené neoprávneným tretím stranám.

C. INFORMÁCIE PREVZATÉ A ODKÁZANÉ PORTÁLOM
1.Portál môže obsahovať odkazy na informácie publikované na iných serveroch
alebo webových stránkach. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah, súlad s
predpismi, funkčnosť a aktuálnosť týchto stránok. Odporúčame sa v prípade
záujmu o zásady ochrany osobných údajov na iných serveroch alebo stránkach
obrátiť priamo na predmetné stránky alebo ich prevádzkovateľa.
2.Uvedené sa týka tiež a najmä zahraničných portálov a webových stránok, na
ktorých sa uvedené informácie nemusia zhodovať so spôsobmi liečby, s právnymi
predpismi a stavom registrácie liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických
potravín v Slovenskej republike.
3.Iné osoby než lekári a farmaceuti by mali vždy informácie z externých
odkázaných alebo prevzatých stránok konzultovať s lekárom.
4. Zbieranie informácií
Existujú dve hlavné online metódy, ktoré Roche používa na získavanie Vašich
osobných údajov:
- Osobne identifikovateľné informácie: Je možné navštíviť naše webové stránky
bez toho, aby ste nám poskytli akékoľvek osobné údaje. Naša spoločnosť získa
Vaše osobné údaje (ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa
alebo iné osobné údaje) iba ak sa Vy rozhodnete nám ich poskytnúť.
- Súhrnné informácie: V niektorých prípadoch tiež zhromažďujeme osobné údaje
z informácií, ktoré nám poskytnete a uchovávame ich v súhrnnej forme. V
niektorých prípadoch ich môžeme priradiť k iným informáciám a vytvoríme tak
anonymné, súhrnné štatistické informácie (napr. počet návštevníkov, názov
pôvodnej domény poskytovateľa internetových služieb), ktoré nám budú užitočné
pri zdokonaľovaní našich produktov a služieb. S ohľadom na anonymný charakter
takto zbieraných informácií sa však nemusíte obávať o bezpečnosť Vašich
osobných údajov.
D. AUTOMATICKY ZÍSKAVANÉ INFORMÁCIE A VYUŽÍVANIE COOKIES
1.Prevádzkovateľ môže automaticky získavať určité druhy informácií v nadväznosti
na Vaše používanie Portálu alebo zaslanie mailu na niektoré e-mailové adresy
Prevádzkovateľa. Automatické technológie a služby, ktoré Prevádzkovateľ
využíva, zahŕňajú napríklad log súbory internetových serverov / IP adresy,
cookies, webové signálky a aplikácie a obsahové nástroje tretej strany
2.Log súbory internetových serverov / IP adresy. IP adresa (adresa internetového
protokolu) je číslo pridelené Vášmu počítaču vždy, keď sa pripojíte na internet.
Celá počítačová identifikácia na internete sa uskutočňuje pomocou IP adries,
ktoré umožňujú počítačom a serverom identifikovať sa a komunikovať.
3.Cookies. V zmysle zákona č. § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z., o
elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov môže
Prevádzkovateľ na základe súhlasu užívateľa Portálu používať tzv. cookies – ide
o malé dátové súbory, ktoré server Portálu posiela na počítač užívateľa a ktoré
umožňujú efektívnejšie využitie Portálu a prispôsobenie jeho obsahu pre potreby
užívateľa. Cookie umožňuje serveru jednoznačne identifikovať Váš prehliadač.

Cookies umožňujú uchovávať informácie na serveri, aby ste mohli lepšie pracovať
s Portálom a aby sa mohla urobiť analýza a kontrola kvality webovej stránky.
Podrobnejšie informácie o cookies súboroch nájdete v časti „Nastavenia
cookies“, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky
www.mojamedicina.sk.
4.Povoliť alebo odmietnuť použitie jednotlivých cookies súborov je možné
prostredníctvom webovej stránky (prostredníctvom okna „Nastavenia cookies“ a
„Spravovať nastavenia súhlasu“).
5.Najčastejšie používané webové prehliadače (napr. Google Chrome, Mozilla
Firefox alebo Internet Explorer) podporujú správu cookies a sú zväčša nastavené
tak, aby prijímali cookies. Prostredníctvom nastavenia prehliadačov môžete
jednotlivé cookies blokovať, zmazať, úplne zakázať ich použitie alebo ich povoliť
len pre niektoré internetové stránky. Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede
príslušného prehliadača. V prípade zakázania, vymazania alebo obmedzenia
používania cookies však nemusí byť Portál v celom rozsahu funkčný.
Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies súbory najviac
používanými prehliadačmi sa dozviete:
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDes
ktop&hl=sk
Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-a
nd-privacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/sk/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?red
irectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/sk-sk/windows/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1v
a-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Opera
https://help.opera.com/cs/latest/
Apple Safari
https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri11471/mac
6.Webové signálky. Na niektorých webových stránkach alebo e-mailoch môže
Prevádzkovateľ využívať bežnú internetovú technológiu, ktorá sa volá webová

signálka - "Web beacon" (známa tiež ako "action tag" alebo "clear GIF – Graphics
Interchange Format - technology"). Webové signálky pomáhajú analyzovať
účinnosť webových stránok tak, že napríklad spočítajú počet návštevníkov na
stránke alebo koľko návštevníkov kliklo na hlavné položky stránky.
7.Webové signálky, cookies a obdobné technológie nezískavajú osobné údaje o
Vás automaticky. Iba ak dobrovoľne poskytnete osobne identifikovateľné
informácie, napríklad pri registrácii, môžu sa tieto automatické sledovacie
technológie použiť na získanie ďalších informácií o Vašom využívaní Portálu tak,
aby boli Portál, resp. webové stránky lepšie prispôsobené Vášmu spôsobu jeho
používania.

E. AUTORSKÁ OCHRANA PORTÁLU
1.Portál a všetky jeho prvky a obsah sú chránené autorským právom, ktoré sa riadi
zákonom č. 185/2015 Z.z., Autorský zákon, v znení neskorších predpisov. Bez
vopred vyžiadaného súhlasu Prevádzkovateľa nie je dovolené prevzatie,
reprodukcia, retransmisia alebo iný spôsob šírenia obsahu Portálu. Tento zákaz
sa vzťahuje nielen na obsah Portálu, ale aj na zdrojové kódy a ďalšie aplikácie
použité na Portáli.
2.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať okamžité odstránenie
akýchkoľvek odkazov na Portál alebo okamžité odstránenie akéhokoľvek
neoprávnene použitého alebo šíreného obsahu Portálu alebo jeho časti.

F. PODMIENKY A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV UŽÍVATEĽOV
PORTÁLU
1.Registráciou Vášho užívateľského účtu na Portáli (so zohľadnením možností
zvolených pri registrácii, resp. ďalších udelených súhlasov) udeľujete
Prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov za
nasledovných podmienok.
2.Vaše osobné údaje sú prostredníctvom Portálu zbierané a spracúvané v súlade
platnými právnymi predpismi, pravidlami a zásadami ochrany osobných údajov,
pričom Prevádzkovateľ zaviedol také bezpečnostné opatrenia, ktoré zabezpečujú
bezpečnosť a ochranu Vašich osobných údajov, vrátane ochrany pred
neoprávneným prístupom tretích osôb.
3.Portál je zameraný na dospelých návštevníkov. Prevádzkovateľ nezhromažďuje
žiadne osobne identifikovateľné informácie od osôb, o ktorých vie, že sú mladšie
ako 16 rokov bez toho, aby predtým nedostal overiteľný súhlas jeho alebo jej
zákonného zástupcu. Tento zákonný zástupca má právo na požiadanie zverejniť
informácie od dieťaťa a/alebo žiadať, aby boli odstránené.
4.Podmienky spracúvania Vašich osobných údajov sa líšia podľa jednotlivých
účelov spracúvania, na ktoré bol Váš súhlas udelený:

ÚČEL: REGISTRÁCIA UŽÍVATEĽSKÉHO KONTA A POUŽÍVANIE PORTÁLU
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA ÚČELU SPRACÚVANIA:

Účelom spracúvania osobných údajov je registrácia Vás ako zdravotníckeho pracovníka
alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v rámci databázy Portálu a vytvorenie
Vášho užívateľského účtu, vrátane používania Portálu, pričom funkcionalita Portálu
zahŕňa:
a) možnosť Vášho prístupu k odborným informáciám a správam týkajúcim sa liekov
a farmaceutických výrobkov, zdravotnej starostlivosti, spôsobov liečby, kongresov
a odborných podujatí a ďalších súvisiacich oblastí,
b) evidencia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli Vám ako zdravotníckemu
pracovníkovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti poskytnuté
Prevádzkovateľom (pozn.: jedná sa o také spracúvanie údajov o poskytnutých
peňažných a nepeňažných plneniach, ktoré spočíva v on-line prehľade týchto
plnení na serveroch Portálu, ktoré môže presahovať rámec stanovený právnymi
predpismi a preto Prevádzkovateľ získava Váš súhlas na spracúvanie Vašich
osobných údajov. Prevádzkovateľ môže v obmedzenom rozsahu spracúvať údaje
o Prevádzkovateľom poskytnutých peňažných a nepeňažných plneniach aj v
prípade, ak sa nezaregistrujete na Portáli a neudelíte Váš súhlas na spracúvanie
osobných údajov. V takom prípade však Prevádzkovateľ môže tieto údaje
spracúvať len v rozsahu a spôsobom, ktorý mu umožňujú príslušné právne
predpisy.),
c) registrácia účasti na konferenciách a edukačných podujatiach (viď aj doplňujúce
informácie uvedené nižšie v tomto dokumente),
d) zber informácií a poznatkov ohľadom praxe zdravotníckych pracovníkov (viď aj
doplňujúce informácie uvedené nižšie v tomto dokumente).
V zmysle bodu c) je prostredníctvom Portálu možné aj prihlásenie, resp. registrácia Vašej
účasti na Vami zvolených odborných konferenciách a iných odborných podujatiach, ktoré
bude za účelom Vášho vyššieho komfortu zabezpečovať Prevádzkovateľ. Predmetné
osobné údaje sú taktiež spracúvané za účelom zarezervovania dopravy a ubytovania na
mieste konania konferencie alebo podujatia, ako aj za účelom komunikácie s Vami v
otázkach cestovania, ubytovania, logistiky alebo priebehu konferencie, resp. odborného
podujatia.
Súčasťou tejto funkcionality je aj evidencia Vašej účasti na odborných podujatiach,
vrátane podujatí, ktoré môžu byť akreditované zo strany Akreditačnej rady Slovenska pre
sústavné medicínske vzdelávanie, so sídlom Dobšinského 12, 811 04 Bratislava (ďalej
len „ARS CME“), ktorá bola zriadená dňa 8.12.2015 Slovenskou lekárskou komorou, so
sídlom Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO: 17313317 (ďalej len „SLK“) a
Slovenskou lekárskou spoločnosťou, so sídlom Cukrová 3, 813 22 Bratislava, IČO:
00178624 (ďalej len „SLS“),
a teda zo strany Prevádzkovateľa dôjde k poskytnutiu informácie o Vašej účasti na
odborných podujatiach a Vašich osobných údajov ARS CME, resp. SLK a SLS za
účelom plnenia úloh v oblasti ďalšieho, resp. sústavného vzdelávania zdravotníckych
pracovníkov a prípadného udelenia kreditov v zmysle § 39 a nasl. zákona č. 578/2004
Z.z., o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.
V zmysle bodu d) je prostredníctvom Portálu možný je zber informácií a poznatkov
ohľadom Vašej praxe ako zdravotníckeho pracovníka / poskytovateľa zdravotnej
starostlivosti s cieľom umožniť Prevádzkovateľovi získanie prehľadu a informácií o dianí
v praxi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov.

Na uvedený účel sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu
udeleného pri registrácii na Portál.

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Na uvedený účel môžu byť spracúvané nasledovné typy osobných údajov (pričom
rozsah spracúvaných osobných údajov závisí od rozsahu Vami využívaných funkcií
Portálu a od rozsahu Vami poskytnutých údajov):
● titul, meno a priezvisko
● trvalé bydlisko
● dátum narodenia
● e-mailová adresa, telefónne číslo
● informácia o Vašom postavení zdravotníckeho pracovníka, resp. zdravotníckom
povolaní a o Vašej odbornej špecializácii, oblastiach záujmu
● informácia o zdravotníckom zariadení alebo organizácii, v ktorej pôsobíte, vrátane
informácie o Vašom postavení v nich
● informácie o Vašom sídle, ak ste poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti
● informácia o peňažných a nepeňažných plneniach (obsah, výška, účel, čas
poskytnutia), ktoré Vám boli poskytnuté Prevádzkovateľom
● názov lieku alebo názov terapeutickej skupiny lieku podľa
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, ak sa plnenie vzťahuje na liek
alebo liečivo
● prípadná identifikácia tretej osoby, prostredníctvom ktorej bolo peňažné alebo
nepeňažné plnenie poskytnuté
● informácie o Vašej účasti na konferenciách alebo iných podujatiach, na ktoré sa
zaregistrujete prostredníctvom Portálu
● číslo a dátum platnosti Vášho pasu
● informácie o doprave na a z miesta konania konferencie alebo podujatia
● informácie o Vašom ubytovaní v mieste konania konferencie alebo iného
podujatia
● údaje o bankovom účte (názov banky, IBAN)
● informácie o Vašej účasti na klinických skúšaniach alebo na neintervenčných
klinických štúdiách, označenie klinického skúšania, neintervenčnej štúdie
● informácie o Vašej účasti na štúdiách o bezpečnosti humánnych liekov, označenie
štúdie
● informácie o Vašej účasti na iných štúdiách
● informácie o zmluvných vzťahoch medzi Vami a Prevádzkovateľom
● informácie o predpisovaní a používaní liekov
● skúsenosti s používaním a predpisovaním liekov a o ich indikáciách, ich
preplácaní zdravotnými poisťovňami a o procese schvaľovania úhrad zdravotných
poisťovní
● informácie o realizovaných alebo plánovaných klinických alebo iných štúdiách a
skúšaniach, odborných podujatiach a účasti zdravotníckych pracovníkov na nich
● informácie o odborných skúsenostiach zdravotníckych pracovníkov a o ich
pôsobení v rámci zdravotníckych zariadení alebo samostatnej zdravotníckej praxe

●
●
●
●
●

informácie o Vám poskytnutých plneniach
identifikačné číslo užívateľa automatický pridelené Portálom
identifikačné alebo registračné číslo komory, ktorej ste členom
Vaše IP adresy a iné prípadné on-line identifikátory
informácie o vybraných nastaveniach a používaní Portálu a aktivite užívateľa na
Portáli (aj za použitia tzv. cookies)

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ bude na základe Vášho súhlasu oprávnený poskytnúť Vaše osobné
údaje nasledovným osobám (príjemcom):
● Spoločnosť TAJPAN s.r.o., so sídlom Vážska 1, Bratislava 821 07, IČO: 35 910
828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 34109/B (ako sprostredkovateľ poverený Prevádzkovateľom za
účelom technického a/alebo organizačného zabezpečovania niektorých funkcií v
rámci Portálu, za účelom technického a/alebo organizačného zabezpečovania
získavania údajov a za účelom technického a/alebo organizačného
zabezpečovania Vašej účasti na konferenciách a odborných podujatiach),
● Spoločnosť Allio s.r.o., so sídlom Buková 27, Šamorín 93101, IČO: 35 776 684,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka
číslo: 12974/T (ako sprostredkovateľ poverený Prevádzkovateľom za účelom
technického a/alebo organizačného zabezpečovania získavania údajov),
● Akreditačná rada Slovenska pre sústavné medicínske vzdelávanie, so sídlom
Dobšinského 12, 811 04 Bratislava (ako prevádzkovateľ elektronického
kreditného systému (EKS CME),
● Slovenská lekárska komora, so sídlom Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, IČO:
17313317 (ako zriaďovateľ ARS CME),
● Slovenská lekárska spoločnosť, so sídlom Cukrová 3, 813 22 Bratislava, IČO:
00178624 (ako zriaďovateľ ARS CME),
● spoločnosť LEKÁR, a.s., so sídlom Dobšinského 12, 811 05 Bratislava, IČO: 35
947 349, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 3652/B (ako sprostredkovateľ poverený SLK a SLS – správca
elektronického kreditného systému),
● spoločnosti, ktoré sú agentúrou, resp. cestovnou kanceláriou sprostredkujúcou
dopravu a ubytovanie na konferenciu, resp. iné podujatie (sprostredkovateľ)
● organizátorom konferencií, resp. iných podujatí, na ktoré sa prihlásite
prostredníctvom Portálu (tretie strany)
● dopravcovia a/alebo leteckí prepravcovia, ktorí budú zabezpečovať prepravu na
miesto a/alebo z miesta konania konferencie alebo podujatia (tretie strany)
● prevádzkovatelia hotelov a/alebo ubytovacích zariadení, v ktorých bude
zabezpečované Vaše ubytovanie počas konania konferencie alebo podujatia
(tretie strany)
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY
Prevádzkovateľ prenesie Vaše osobné údaje do tretej krajiny len v prípade, ak sa
príslušná konferencia a/alebo podujatie bude konať v takej tretej krajine, a to za účelom
zabezpečenia Vašej účasti na takej konferencii a/alebo podujatí, a to vrátane rezervácie
dopravy (vrátane letenky) a ubytovania.

V konkrétnych prípadoch bude možné vyžiadať informáciu o primeraných alebo
vhodných zárukách ochrany osobných údajov pri ich poskytnutí do tretej krajiny, resp.
získať ich kópiu od Prevádzkovateľa (za tým účelom môžete kontaktovať
Prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie).

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu
10 rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov;
po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné
údaje zlikvidované.
Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, pričom poskytnutie súhlasu môžete
odmietnuť. Ich poskytnutie Prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak
neposkytnete súhlas so spracúvaním požadovaných osobných údajov, nebude možná
registrácia a následné používanie tých častí Portálu určených pre zdravotníckych
pracovníkov, ktoré nie sú prístupné neregistrovaným návštevníkom a zároveň nebude
možné používať funkcie Portálu potrebné na účely špecifikované vyššie.
Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je Váš súhlas
udelený prostredníctvom formulára uvedeného v rámci Portálu. Vami udelený súhlas so
spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to napríklad
prostredníctvom príslušného formulára umiestneného na Portáli. Odvolanie súhlasu však
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho
odvolaním, avšak bude mať za následok zrušenie Vášho užívateľského účtu a
nemožnosť využívať príslušnú funkcionalitu Portálu, ako aj likvidáciu Vašich osobných
údajov, na spracúvanie ktorých nemá Prevádzkovateľ iný právny základ.

ÚČEL: ZASIELANIE ODBORNÝCH INFORMÁCIÍ A ODBORNÝCH
MARKETINGOVÝCH SPRÁV ZO SVETA FARMÁCIE A MEDICÍNY
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA ÚČELU SPRACÚVANIA:
Pri registrácii Vášho účtu v rámci Portálu máte možnosť rozhodnúť sa, či si želáte
zasielať odborné informácie a odborné marketingové správy zo sveta farmácie
a medicíny, pričom si môžete zvoliť aj formu zasielania takých správ.
Účelom spracúvania osobných údajov je zasielanie nových odborných informácií, správ
zo sveta farmácie a medicíny a odborných marketingových správ týkajúcich sa liekov a
farmaceutických výrobkov, zdravotnej starostlivosti, spôsobov liečby, kongresov a
odborných podujatí a ďalších súvisiacich oblastí elektronickou poštou, textovými
správami a inými elektronickými dátovými formami komunikácie.
Poskytnutím Vášho telefónneho čísla a udelením súhlasu na uvedený účel udeľujete
súhlas so zasielaním SMS správ a zároveň udeľujete súhlas, aby Vás Prevádzkovateľ
kontaktoval telefonicky (hlasovým hovorom) a automatickým telefonickým volacím
systémom. Poskytnutím Vašej e-mailovej adresy a udelením súhlasu na uvedený účel
udeľujete súhlas so zasielaním elektronickej pošty.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Na základe Vášho súhlasu budú spracúvané nasledovné typy osobných údajov:
● titul, meno a priezvisko
● kontaktné údaje (e-mail, telefón)
● informácia o Vašom postavení zdravotníckeho pracovníka, resp. zdravotníckom
povolaní a o Vašej odbornej špecializácii, oblastiach záujmu
● identifikačné číslo užívateľa automatický pridelené Portálom
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ nebude poskytovať Vaše osobné údaje žiadnym tretím osobám.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu
10 rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov;
po naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné
údaje zlikvidované;
Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, pričom poskytnutie súhlasu môžete
odmietnuť. Ich poskytnutie Prevádzkovateľovi nie je zákonnou ani zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak
neposkytnete súhlas, nebude možné, aby Vám Prevádzkovateľ zasielal odborné
informácie, správy zo sveta farmácie a medicíny a odborné marketingové správy
týkajúce sa liekov a farmaceutických výrobkov, zdravotnej starostlivosti, spôsobov liečby,
kongresov a odborných podujatí a ďalších súvisiacich oblastí;
Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je Váš súhlas
udelený prostredníctvom formulára uvedeného v rámci Portálu. Vami udelený súhlas so
spracúvaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to napríklad
prostredníctvom príslušného formulára umiestneného na Portáli. Odvolanie súhlasu však
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vášho súhlasu pred jeho
odvolaním. Odvolanie súhlasu bude mať za následok likvidáciu Vašich osobných údajov,
na spracúvanie ktorých nemá Prevádzkovateľ iný právny základ.
G. ĎALŠIE SPÔSOBY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na ďalšie účely, pričom
v nasledovných prípadoch nie je potrebný na spracúvanie Vašich osobných údajov Váš
súhlas.
ÚČEL: KONTAKTOVANIE SPOLOČNOSTI ROCHE SLOVENSKO
V prípade využitia elektronického chatu na stránke www.mojamedicina.sk, telefonickej linky
Prevádzkovateľa alebo e-mailovej adresy Prevádzkovateľa, uvedenej na webových
stránkach prevádzkovaných Prevádzkovateľom, môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných
údajov.
BLIŽŠIA ŠPECIFIKÁCIA ÚČELU SPRACÚVANIA:
Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie akýchkoľvek žiadostí, dopytov, otázok
alebo sťažností zadaných prostredníctvom elektronického chatu, telefonickej linky alebo

e-mailovej adresy. Spracúvanie Vašich osobných údajov je vo vzťahu k niektorým
žiadostiam, otázkam, podnetom a sťažnostiam nevyhnutné za účelom ich vybavenia.
ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Na tento účel budú spracúvané nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:
- titul, meno, priezvisko,
- e-mailová adresa,
- telefónne číslo,
- IP adresa návštevníka webovej stránky,
- obsah žiadostí, otázok, podnetov a sťažností a odpovedí Prevádzkovateľa.
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ môže Vaše osobné údaje poskytnúť nasledovným osobám (príjemcom):
- sprostredkovatelia spoločnosti Roche, poskytujúci administratívne služby alebo technickú
podporu alebo technické zabezpečenie vo vzťahu k aktivitám zahŕňajúcim spracúvanie
Vašich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám spoločnosť Roche poskytne
aktuálny zoznam všetkých sprostredkovateľov),
- sprostredkovateľom je aj spoločnosť Salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission
Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty Americké, ako poskytovateľ
hostingových služieb (Vaše osobné údaje sú však uchovávané v rámci územia Európskej
únie).
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Vaše osobné údaje sú poskytované spoločnosti Roche dobrovoľne, avšak ich neposkytnutie
bude mať za následok nemožnosť vybaviť Vaše žiadosti, dopyty, otázky alebo sťažnosti.
Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že také spracúvanie
je nevyhnutné na realizáciu oprávnených záujmov spoločnosti Roche (t.j. oprávnený záujem
na zodpovedanie žiadostí, dopytov, otázok alebo sťažností konkrétnych osôb).
Osobné údaje budú spoločnosťou Roche uchovávané (spracúvané) maximálne po dobu 10
rokov, najviac však na dobu trvania príslušného účelu spracúvania osobných údajov; po
naplnení účelu spracúvania alebo po uplynutí uvedenej doby budú Vaše osobné údaje
zlikvidované.

ÚČEL: HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV
Prevádzkovateľ je spoločnosť poverená držiteľom registrácie humánnych liekov na
zhromažďovanie a posudzovanie oznámení o podozreniach na nežiaduce účinky humánnych
liekov, a to v akejkoľvek forme (ďalej len „Oznámenie“, resp. „nežiaduce účinky“).
Prevádzkovateľ je v prípade prijatia Oznámenia oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje,
a to za účelom splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných právnych
predpisov, týkajúcich sa bezpečnosti liekov a farmakovigilancie, ako aj za účelom ochrany

verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ochrany proti ohrozeniu zdravia a
zabezpečenia vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
●

vedenie systému dohľadu nad bezpečnosťou humánnych liekov, vrátane prijímania a
posudzovania Oznámení vo vzťahu k humánnym liekom, vo vzťahu ku ktorým je
Prevádzkovateľ poverený držiteľom registrácie takých liekov,

●

oznamovanie podozrení na nežiaduce účinky do príslušných registrov a databáz
a príslušným orgánom štátnej a verejnej správy a ďalším subjektom v zmysle
príslušných právnych predpisov, vrátane Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ďalej len
„ŠÚKL“), Európskej agentúre pre lieky (ďalej len „Agentúra“) a databázy a siete na
spracovanie údajov podľa článku 24 Nariadenia (ES) č. 726/2004 v platnom znení
(ďalej len „databáza Eudravigilance“), vytvorenej a spravovanej Agentúrou
a Európskou komisiou (ďalej aj ako „Komisia“).

ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Na základe doručenia Oznámenia Prevádzkovateľovi budú Prevádzkovateľom spracúvané
nasledovné kategórie osobných údajov:
●
●
●
●
●
●
●
●

titul, meno a priezvisko,
názov a adresa, resp. iná špecifikácia zdravotníckeho zariadenia,
profesia / odborné zameranie,
e-mailová adresa,
telefónne číslo,
fax,
podpis,
informácie o prípade, vyšetrení, liečbe a o iných skutočnostiach týkajúcich sa alebo
odôvodňujúcich podozrenie na nežiaduci účinok, vrátane prípadu poskytnutej lekárskej
alebo inej odbornej dokumentácie, znenia článku alebo odbornej literatúry,
informácie o neintervenčných štúdiách, programoch, prieskumoch a skúšaniach,
v rámci ktorých nastal nežiaduci účinok,
znenie Oznámenia, vrátane ďalších osobných údajov prípadne poskytnutých
Prevádzkovateľovi, resp. uvedených v Oznámení,
identifikačné číslo Oznámenia.

●
●
●

Prevádzkovateľ Vás môže kontaktovať a vyžiadať od Vás doplňujúce údaje, týkajúce sa
Oznámenia, za účelom jeho kompletizácie a doplnenia chýbajúcich údajov.
PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje môžu byť na účely uvedené vyššie poskytnuté nasledovným osobám
a subjektom (t.j. príjemcom):
-

príslušné orgány a subjekty, ktoré sú v zmysle príslušných právnych predpisov
oprávnené na spracúvanie Vašich osobných údajov, vrátane ŠÚKL, Agentúry
a Komisie,

-

subjekty, ktoré majú prístup k osobným údajom nachádzajúcim sa v databáze
Eudravigilance, v súlade s príslušnými právnymi predpismi,

-

držiteľom registrácie lieku a ďalším pobočkám skupiny Roche nachádzajúcim sa

v rôznych krajinách sveta, pričom zoznam
Prevádzkovateľ poskytne na Vaše požiadanie,
-

pobočiek

skupiny

Roche Vám

dodávateľom technických a administratívnych služieb povereným Prevádzkovateľom
(tzv. sprostredkovateľom), a to vrátane:
o

Tata Consultancy Services Limited, 9th Floor, Nirmal Building, Nariman Point,
Mumbai 400021, India,

o

prekladateľských agentúr za účelom prekladu Oznámení do cudzieho jazyka,

pričom zoznam dodávateľov sa môže v budúcnosti zmeniť. Aktuálny zoznam
všetkých dodávateľov Vám Prevádzkovateľ poskytne na Vaše požiadanie.
PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY
Poskytnutím Vašich osobných údajov jednotlivým príjemcom dôjde k ich prenosu do tretej
krajiny mimo Európskej únie, a to:
-

do Indie, pri prenose Vašich osobných údajov spoločnosti Tata Consultancy Services
Limited:
o

pričom uvedenej spoločnosti sú poskytované len pseudonymizované údaje, čo
znamená, že uvedenej spoločnosti nebudú okrem čísla prípadu („case
number“) poskytnuté žiadne údaje, podľa ktorých by Vás mohla bez získania
doplňujúcich údajov identifikovať (t.j. nebude poskytnuté Vaše meno ani
priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo ani iné obdobné identifikačné
údaje),
▪

o

-

na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej je Prevádzkovateľ
v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou Tata Consultancy Services Limited,
pričom v rámci uvedenej zmluvy boli prijaté štandardné doložky o ochrane
osobných údajov, ktoré prijala Európska komisia. Tieto doložky predstavujú
primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov pri prenose do tretej
krajiny. Kópiu znenia štandardných doložiek Vám Prevádzkovateľ na
požiadanie poskytne,

do ďalších tretích krajín, a to na základe možného sprístupnenia Vašich osobných
údajov iným subjektom (okrem iného orgány v oblasti medicíny) prostredníctvom
databázy Eudravigilance:
o

-

výnimkou sú prípady, kedy Oznámenie, resp. informácia o nežiaducich
účinkoch vyplýva zo zverejneného článku alebo odbornej literatúry,
kedy bude spoločnosti Tata Consultancy Services Limited poskytnuté
meno, priezvisko a kontaktné údaje autora (pokiaľ ich máme
k dispozícii), vrátane informácie o zdroji (identifikácia článku,
literatúry),

primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov pri možnom prenose do
tretej krajiny sú zabezpečené prostredníctvom príslušných právnych predpisov
a nimi
ustanovených postupov,
upravujúcich
fungovanie
databázy
Eudravigilance (okrem iného Nariadenie (ES) č. 726/2004 v platnom znení,
Smernica 2001/83/ES v platnom znení, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ)
č. 520/2012 v platnom znení, zákon č. 362/2011 Z.z., o liekoch
a zdravotníckych pomôckach, v platnom znení, a súvisiace právne predpisy),

do ďalších tretích krajín, a to na základe možného sprístupnenia Vašich osobných
údajov držiteľovi registrácie lieku a ďalším pobočkám skupiny Roche:

o

na základe zmluvy uzavretej medzi jednotlivými pobočkami skupiny Roche,
vrátane Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ v zmluvnom vzťahu s takýmito
pobočkami, pričom v rámci uvedenej zmluvy boli prijaté štandardné doložky
o ochrane osobných údajov, ktoré prijala Európska komisia. Tieto doložky
predstavujú primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov pri prenose do
tretej krajiny. Kópiu znenia štandardných doložiek Vám Prevádzkovateľ na
požiadanie poskytne.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Osobné údaje budú Prevádzkovateľom uchovávané (spracúvané) maximálne počas doby
povolenia lieku a najviac 10 rokov po tom, ako povolenie na uvedenie na trh prestane
existovať.
Osobné údaje sú poskytované dobrovoľne, pričom ich poskytnutie nie je zákonnou ani
zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok nemožnosť riadneho zaevidovania
a spracovania Vášho Oznámenia.
Právnym základom spracúvania vyššie uvedených osobných údajov je skutočnosť, že:
●

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov (okrem iného Nariadenie (ES) č.
726/2004 v platnom znení, Smernica 2001/83/ES v platnom znení, Vykonávacie
nariadenie Komisie (EÚ) č. 520/2012 v platnom znení, zákon č. 362/2011 Z.z.,
o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v platnom znení, a súvisiace právne
predpisy),

●

spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi, pričom verejným záujmom je
v tomto prípade záujem na ochrane verejného zdravia, ochrane proti ohrozeniu
zdravia a zabezpečení vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti
a liekov,

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Prevádzkovateľ. Ide
o záujem Prevádzkovateľa na zachovanie bezpečnosti liekov, vo vzťahu ku ktorým vystupuje
ako osoba poverená držiteľom registrácie liekov, na minimalizácii akejkoľvek škody a ujmy
prípadne spôsobenej akejkoľvek osobe použitím lieku a zabezpečení najvyššej úrovne
kvality a bezpečnosti liekov.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE (PRE VŠETKY ÚČELY SPRACÚVANIA)
V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie GDPR“), ktorého znenie
je
dostupné
napr.
na
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679, máte ako
dotknutá osoba okrem iného nasledovné práva:
a) právo na odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov:
●

ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na článku 6 ods. 1 písm. a)
Nariadenia GDPR alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR (t.j. súhlas so

spracúvaním osobných údajov), máte právo kedykoľvek svoj súhlas na spracúvanie
osobných údajov odvolať, avšak bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
●

odvolanie súhlasu musí byť vykonané na základe výslovného, zrozumiteľného a
určitého prejavu vôle,

●

odvolanie súhlasu môže byť vykonané napr. prostredníctvom priloženého formulára,
doporučeného listu alebo e-mailovej správy adresovanej Prevádzkovateľovi, za
podmienky, že Vás bude možné jednoznačne identifikovať,

b) právo na poskytnutie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov a na
prístup k Vašim osobným údajom:
●

toto právo vyplýva z článku 15 Nariadenia GDPR, podľa ktorého máte právo od
Prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa
Vás týkajú, a ak tomu tak je, získať prístup k týmto osobným údajom,

●

okrem toho máte právo na získanie ďalších informácií uvedených v článku 15
Nariadenia GDPR,

●

ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií,
máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia
GDPR, týkajúcich sa prenosu,

●

Prevádzkovateľ Vám na požiadanie poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa
spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môže Prevádzkovateľ
účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali
žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej
elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob,

c) právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov:
●

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu po Vašom upozornení opraviť
nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú,

●

so zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných
údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia,

d) právo na vymazanie Vašich osobných údajov:
●

v prípade, ak je naplnený niektorý z dôvodov, uvedených v článku 17 ods. 1
Nariadenia GDPR (napr. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa
spracúvali, bol odvolaný súhlas so spracúvaním, a pod.) a zároveň nie je splnená
niektorá z podmienok uvedených v článku 17 ods. 3 Nariadenia GDPR,
Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu Vaše osobné údaje vymazať,

●

v prípade, ak máte za to, že sú spracúvané Vaše osobné údaje, ktoré by mali byť
vymazané, informujte prosím Prevádzkovateľa, ktorý Váš podnet bez zbytočného
odkladu vyhodnotí,

e) právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov:
●

Prevádzkovateľ je povinný obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov, ak bude
splnená niektorá z podmienok uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR,

●

obmedzením spracúvania osobných údajov sa rozumie označenie uchovávaných
osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti,

●

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté,
každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania

uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18 Nariadenia GDPR, pokiaľ
sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.
Prevádzkovateľ Vás o týchto príjemcoch informuje, ak to budete požadovať,
f) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov:
●

máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie
proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na
základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR (t.j. sú spracúvané z
dôvodu realizácie verejného záujmu alebo na účely oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených
ustanoveniach GDPR,

●

Prevádzkovateľ nebude ďalej oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ
nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad
Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie,
uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

g) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov:
●

máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli
Prevádzkovateľovi a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a
to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, za podmienky,
že sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a zakladá sa na Vašom
súhlase alebo na zmluve,

●

máte tiež pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos
osobných údajov priamo od Prevádzkovateľa inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to
technicky možné,

●

Prevádzkovateľ je oprávnený Vašej požiadavke nevyhovieť, ak by to malo
nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných,

h) právo namietať voči automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a
profilovaniu:
●

máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na
automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne
účinky alebo sa Vás obdobným spôsobom významne dotklo,

●

toto právo sa neuplatní v prípade ak je také rozhodnutie:
o

nevyhnutné na uzavretie
Prevádzkovateľom,

alebo

plnenie

zmluvy

medzi

Vami

a

o

povolené právom Únie alebo právom Slovenskej republiky a ktorým sa
zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu Vašich práv a
slobôd a oprávnených záujmov, alebo

o

založené na Vašom výslovnom súhlase,

i)

právo podať sťažnosť dozornému orgánu:

●

v prípade, ak podľa Vášho názoru došlo zo strany Prevádzkovateľa k porušeniu
Vašich práv, je možné sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, a to na tel. č.
+421 /2 3231 3214 alebo na statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ si Vás zároveň dovoľuje upozorniť, že po vytvorení Vášho užívateľského
účtu na Portáli je oprávnený preveriť Vašu totožnosť, resp. správnosť Vami uvedených
osobných údajov. V prípade, ak sa Prevádzkovateľ dozvie o tom, že osobné údaje

zadala neoprávnená osoba, resp. že osobné údaje nie sú správne alebo v súlade so
skutočnosťou, je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť Váš užívateľský účet a obmedziť Váš
prístup do Portálu.
Súhrnné informácie: Na základe Vašej návštevy Portálu môžeme tiež získavať
anonymné, súhrnné štatistické informácie (napr. počet návštevníkov, názov pôvodnej
domény poskytovateľa internetových služieb), ktoré nám budú užitočné pri
zdokonaľovaní našich produktov a služieb. Tieto informácie však nie sú osobnými
údajmi, keďže Vás podľa nich nie je možné identifikovať.
Prevádzkovateľa je možné kontaktovať na e-mail: slovakia.privacy@roche.com.
Zodpovednú osobu (Pavel Uhrinčať) ustanovenú Prevádzkovateľom v otázkach ochrany
osobných údajov je možné kontaktovať na tel.: +421 903 55 66 55,
e- mail: pavel.uhrincat@roche.com.
Poskytnutím súhlasu na spracúvanie osobných údajov vyhlasujete, že Vami poskytnuté
osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých osobných údajov
túto zmenu prosím oznámte Prevádzkovateľovi, a to prostredníctvom príslušného
formulára umiestneného na Portáli.

Roche Slovensko, s.r.o.
V Bratislave, dňa 29.11.2021.
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