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Zásady ochrany osobních údajů společnosti Swixx Biopharma

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vážíme si toho, že jste navštívil/-a tyto webové stránky provozované společností Swixx Biopharma s.r.o., se sídlem Hybernská
1034/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 06137521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spis. zn. C 276865.
Účelem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je poskytnout vám informace o způsobu, jakým naše společnost
shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a zabezpečuje tyto údaje během vaší návštěvy našich webových stránek nebo
během jiné komunikace s naší společností. V rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se termínem „procesy“ rozumí
způsob, kterým tyto informace shromažďujeme, uchováváme, sdílíme, či jinak využíváme pro účely v souladu se zákonem.
Termínem „my“, „nás“ nebo „náš“ se rozumí výše uvedená společnost Swixx Biopharma s.r.o., a v některých případech i její
přidružené společnosti (seznam přidružených společností Swixx Biopharma je dostupný zde), přičemž toto oznámení zahrnuje
veškeré případy zpracování osobních údajů z naší strany.
Naše společnost se zavazuje chránit a respektovat vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně
aktualizujeme, aby obsahovalo nejnovější regulační změny a osvědčenou praxi týkající se ochrany osobních údajů; aktualizované
znění tohoto oznámení vždy naleznete na našich webových stránkách. Doporučujeme vám se čas od času ujistit, zda jste
obeznámen/-a s aktuálním zněním tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Je-li to naše zákonná povinnost, samozřejmě
vás však o případných změnách budeme informovat. Nehledě na jakékoliv změny týkající se tohoto oznámení o ochraně
osobních údajů budeme i nadále zpracovávat vaše osobní údaje v souladu s vašimi právy a našimi zákonnými povinnostmi.
Prostřednictvím naší webové stránky neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou případů, kdy se přihlásíte na seznam
adresátů k odběru oznámení o novinkách v naší společnosti. V průběhu provozní činnosti naší společnosti se může stát, že
přijdeme do styku s údaji o fyzických osobách (osobní údaje) a tyto údaje budeme zpracovávat. Ve zbylé části tohoto dokumentu
se dozvíte, jakým způsobem s těmito údaji nakládáme a jak v co největší možné míře chráníme vaše soukromí a zájmy.
O naší společnosti
Společnost Swixx Biopharma s.r.o. je registrována v souladu se zákony České republiky. Není-li uvedeno jinak, pro účely
zákonů ČR i EU o ochraně osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále také jen „GDPR“) je společnost Swixx Biopharma s.r.o.
správcem vašich osobních údajů, které s námi sdílíte během vaší návštěvy našich webových stránek, s ohledem na smlouvu s
námi uzavíranou či v důsledku jakékoliv jiné komunikace s naší společností. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně na
základě právního důvodu stanoveného zákony o ochraně údajů.
Proč vaše osobní údaje zpracováváme?
Účel zpracovávání vašich osobních údajů je dán důvodem naší vzájemné interakce.
Zpracování probíhá zejména, jste-li (i) náš obchodní partner nebo zaměstnanec pracující pro naši společnost či našeho
obchodního partnera a máte-li zájem nechat si zasílat informace týkající se námi poskytovaných služeb; (ii) zdravotnický
odborník, který vyhledává odborné či vzdělávací materiály, poskytuje naší společnosti služby, či má zájem sdělit nám zkušenosti
s užitím námi distribuovaného výrobku; (iii) kandidát ucházející se o zaměstnání v naší společnosti; (iv) návštěvník námi
pořádaných či sponzorovaných akcí; nebo (v) návštěvník našich webových stránek.
Informace týkající se zpracování osobních údajů našich zaměstnanců a zdravotnických odborníků, kteří s naší společností
spolupracují, jsou uvedeny v samostatných dokumentech přístupných zaměstnancům a spolupracujícím zdravotnickým
odborníkům.
Jaké osobní údaje shromažďujeme a jakým způsobem je zpracováváme?
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména v následujících případech:
Důvod pro shromáždění osobních údajů
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Vaše jméno je uvedeno na smlouvě uzavřené mezi

Vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (například emailová

naší

adresa, telefonní číslo, pracoviště, oblast působnosti,

společností

a

vaší

osobou

nebo

vámi

zastupovanou organizací; v takovém případě vaše

pracovní pozice a kontaktní údaje vaší organizace).

osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a
plnění dané smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení
GDPR, nebo na základě našeho oprávněného zájmu,
například pro účely právních nároků dle čl. 6 odst. 1
písm. f) nařízení GDPR.
2.

Pozvánky a registrace na námi pořádané či

Vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (například emailová

sponzorované akce; v takovém případě vaše osobní

adresa, telefonní číslo, pracoviště, oblast působnosti,

údaje zpracováváme za účelem umožnění vaší účasti

pracovní pozice a kontaktní údaje vaší organizace).

na dané akci dle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
Tyto informace jsme oprávněni využít výhradně pro
marketingové účely na základě vámi uděleného
souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
3.

Vámi podaná žádost o poskytnutí informací o naší

Vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (například emailová

společnosti a námi poskytovaných službách, díky

adresa, telefonní číslo, pracoviště, oblast působnosti,

čemuž jsme schopni vám v budoucnu zasílat co

pracovní pozice a kontaktní údaje vaší organizace) včetně

nejrelevantnější sdělení dle oblastí vašeho zájmu.

vámi upřednostňovaných oblastí a zájmů.

Tyto informace zpracováváme na základě vámi
uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení
GDPR.
4.

Vaše žádost o zasílání oznámení o novinkách v naší

Vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (například emailová

společnosti nebo marketingových materiálů. Tyto

adresa, pracoviště, oblast působnosti, pracovní pozice a

informace

kontaktní údaje vaší organizace).

zpracováváme

na

základě

vámi

uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení
GDPR.
5.

Informace týkající se vaší žádosti o zaměstnání

Vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (například emailová

zahrnující například životopis, reference, údaje o

adresa, telefonní číslo, pracoviště, oblast působnosti,

vzdělání a odborné certifikáty. Zpracování těchto

pracovní pozice a kontaktní údaje vaší organizace), údaje o

osobních údajů vychází z našeho oprávněného

vzdělání a pracovních zkušenostech, reference.

zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR nebo z
nutnosti učinit předsmluvní kroky dle čl. 6 odst. 1
písm. b) nařízení GDPR.
Udělíte-li nám svůj souhlas, můžeme vaše údaje
rovněž vložit do databáze uchazečů o zaměstnání v
naší společnosti a informovat vás tak o budoucích
kariérních příležitostech v období nadcházejících
dvou let; takové zpracování osobních údajů probíhá
v souladu se čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.
6.

Informace vyžadované pro účely farmakovigilance;

Údaje týkající se nežádoucích účinků léčiv jak jsou

zpracováním takových údajů zajišťujeme soulad s

vyžadovány příslušnými právními předpisy.

našimi zákonnými povinnostmi dle čl. 6 odst. 1 písm.
c)

nařízení

GDPR,

přičemž

další

informace

dobrovolně poskytnuté pacienty jsou zpracovávány
na základě jimi uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1
písm. a) nařízení GDPR. V některých případech
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zpracováváme

takové

údaje

jménem

našich

partnerů, kteří jsou držitelé rozhodnutí o registraci
příslušných farmaceutických výrobků.

S kým vaše osobní údaje sdílíme?
Je-li to relevantní a nezbytné, vaše osobní údaje jsme oprávněni sdílet s některými z našich partnerů, kteří nám poskytují rozličné
služby; mezi tyto poskytovatele patří naši (i) zmocněnci, kontraktoři a dodavatelé včetně společností poskytujících nám
technologické služby, tj. datové analýzy, hosting a technickou podporu a rovněž společnosti aktivní v oblasti prodeje a distribuce
našich produktů; společnosti, s nimiž spolupracujeme na náboru zaměstnanců; nebo (ii) naši odborní poradci, auditoři, investoři.
Sdílíme-li vaše údaje s jinými organizacemi nebo zpracovateli osobních údajů, vyžadujeme od nich použití vašich údajů výhradně
za účelem, pro který jsme dané osobní údaje získali, přičemž jsou tito zpracovatelé povinni postupovat v souladu s našimi
pokyny a dodržovat příslušná bezpečnostní opatření. Rovněž jsme oprávněni poskytnout farmakovigilanční údaje držitelům
rozhodnutí

o

registraci

nebo

jejich

zástupcům

(seznam

takových

externích

příjemců

je

uveden

na

adrese:

https://www.swixxbiopharma.com/partners.htm) nebo našim přidruženým společnostem či na základě uděleného souhlasu
pacienta, jak je uvedeno výše.
Je-li naší zákonnou povinností tak učinit, vaše údaje jsme rovněž oprávněni předat státním orgánům, regulátorům, soudu,
státním úřadům nebo složkám integrovaného záchranného systému.
Naše mateřská společnost Swixx Biopharma AG, se sídlem Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar, Švýcarsko, poskytuje naší společnosti
určité služby, včetně služeb finančních, právních či služeb v oblasti lidských zdrojů či IT. Za určitých okolností je naše mateřská
společnost oprávněna zpracovávat vaše osobní údaje pro účely vedení skupiny Swixx Biopharma; jedná se o činnost spojenou
s řízením záležitostí skupiny z oblasti financí, lidských zdrojů a firemní dokumentace, se sestavováním finančního výkaznictví a
obdobných činností; v takových případech je naše mateřská společnost správcem vašich osobních údajů, přičemž tyto údaje
zpracovává na základě oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR nebo pro účely splnění zákonné povinnosti
dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR.
Společnost AMICUS SRB d.o.o., se sídlem Milorada Jovanovića 9, 11000, Belgrade – Cukarica, která je naší přidruženou
společností v Srbsku, nám poskytuje služby v oblasti uchovávání a zálohování dat, přičemž naše data (což může zahrnovat i vaše
osobní údaje) uchovává na specializovaném serveru umístěném v Srbsku.
Vaše osobní údaje mohou být v určitých případech, pokud je to nezbytné k podnikání skupiny Swixx Biopharma, předány i našim
dalším přidruženým společnostem (jejichž seznam je na adrese: https://www.swixxbiopharma.com/contact.htm).
Ve výše uvedených případech je zpracovatelem vašich osobních údajů naše přidružená společnost.
Tyto údaje mohou být uchovávány částečně ve Švýcarsku a v Srbsku. Švýcarsko patří mezi země, které disponují platným
rozhodnutím Evropské komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů (Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000 na
základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů ve Švýcarsku), a kde je tudíž
zajištěna odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Srbsko mezi země, které disponují tímto platným rozhodnutím, nepatří,
nicméně dbáme na to, aby v této zemi byla dodržována ochranná opatření formou standardních smluvních doložek (mezi
správcem údajů a zpracovatelem a rovněž mezi zpracovateli navzájem) uzavřených mezi naší společností a společností AMICUS
SRB d.o.o.
Na

webových

stránkách

Evropské

komise

naleznete

znění

výše

uvedených

standardních

smluvních

doložek

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractualclauses-scc, případně nás kontaktujte na níže uvedených adresách či telefonním čísle, kde vám poskytneme kopii podepsaných
standardních smluvních doložek.
Jak vaše osobní údaje chráníme?
Jsme odhodláni dodržovat ty nejvyšší standardy ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů a dalších informací o vás, abyste
se na bezpečnost komunikace mezi námi mohl/-a zcela spolehnout. Naše procesy a postupy pravidelně přezkoumáváme a
podnikáme patřičné kroky, které jsou v souladu s obecně uznávanými oborovými standardy a které zahrnují opatření technická,
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správní a fyzická za účelem ochrany vašich údajů před přístupem a použitím ze strany neoprávněných osob, zneužitím,
zveřejněním, pozměněním, či před náhodnou ztrátou nebo zničením takových údajů.
Při přenosu osobních údajů přes internet vždy prosím dodržujte obecně akceptovaná bezpečnostní doporučení (použití
bezpečnostních protokolů atd.).
Vaše práva týkající se zpracování osobních údajů
Ve vztahu k vašim osobním údajům, které naší společnosti poskytnete, máte následující práva:
1.

Právo na přístup: Máte právo získat od naší společnosti potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,
a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím, což zahrnuje zejména účel
zpracování osobních údajů, plánovanou dobu zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a příjemce nebo
kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny. Takové právo na přístup k osobním údajům je však
omezeno na základě práv a svobod jiných osob.

2.

Právo na opravu: Na vaši žádost provedeme opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění vašich případných
neúplných údajů.

3.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Dle podmínek stanovených nařízením GDPR provedeme na vaši žádost výmaz
vašich osobních údajů v následujících případech: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly
shromážděny, odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, vznesete námitky proti zpracování těchto
údajů, nebo byly dané osobní údaje zpracovány protiprávně.

4.

Právo na omezení zpracování: Dle podmínek stanovených nařízením GDPR (například popíráte-li přesnost osobních
údajů, nebo je-li zpracování protiprávní) na vaši žádost omezíme zpracování vašich osobních údajů; v takovém případě
budeme tyto osobní údaje zpracovávat výhradně pro omezené účely stanovené nařízením GDPR či jinými příslušnými
zákony.

5.

Právo na přenositelnost: Dle podmínek stanovených nařízením GDPR a v rozsahu našich technických možností máte
právo získat osobní údaje, které jste nám poskytl/-a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném
formátu, a máte právo tyto údaje předat jinému správci, aniž bychom tomu jakkoliv bránili.

6.

Právo vznést námitku: Za některých okolností (zejména s ohledem na osobní údaje zpracovávané na základě našeho
oprávněného zájmu) máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takových případech již vaše osobní
údaje nebudeme dále zpracovávat.

7.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Jsou-li vaše osobní údaje zpracovány na základě vámi
uděleného souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to stejnou formou a způsobem, jakým jste nám
souhlas poskytl/-a, nebo se na nás můžete za tímto účelem obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů;
odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

8.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (v ČR je dozorovým úřadem
Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, e-mail: posta@uoou.cz,
web: https://www.uoou.cz).

Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?
Doba, po kterou vaše osobní údaje uchováváme, závisí na účelu, pro nějž byly tyto údaje shromážděny a použity. Nikdy
neuchováváme vaše údaje, které již nepotřebujeme pro účely, pro něž byly tyto údaje shromážděny. Údaje týkající se plnění
smlouvy uchováváme po dobu platnosti takové smlouvy; po uplynutí doby platnosti údaje uchováváme po dobu nezbytnou dle
platných zákonů (například s ohledem na účetnictví nebo daně), nebo máme-li na takovém uchování oprávněný zájem (např.
platné rozhodnutí týkající se řešení potenciálních sporů). Údaje týkající se uchazečů o zaměstnání uchováváme pouze do té
doby, dokud je daná pracovní pozice volná; pokud s vámi uzavřeme pracovní poměr, takové osobní údaje uchováváme v rámci
vaší osobní složky. Údaje zpracované na základě vámi uděleného souhlasu uchováváme pouze po dobu nezbytnou k plnění
účelu, pro nějž byly údaje shromážděny; nejdéle do té doby, dokud svůj souhlas se zpracováním neodvoláte. Údaje zpracované
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za účelem splnění zákonné povinnosti (např. farmakovigilanční údaje) jsou zpracovávány do té doby, dokud je to vyžadováno
platnými zákony.
Máte další otázky?
Doufáme, že jste v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nalezl/-a veškeré informace o tom, jak s vašimi osobními údaji
nakládáme a o vašich právech s tím spojených. V případě dalších dotazů týkajících se zpracování vašich osobních údajů, nebo
hodláte-li uplatnit některé ze svých výše uvedených práv spojených se zpracováním vašich osobních údajů, se na nás prosím
obraťte přímo prostřednictvím emailové adresy data@swixxbiopharma.com nebo telefonního čísla +41-41-5523-440.
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