PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ – VZTAHY SE ZDRAVOTNÍKY A OBCHODNÍMI
KONTAKTY
Grifols je nadnárodní skupina společností působící v oblasti zdravotnictví, jejímž hlavním cílem je zlepšovat
zdraví a komfort osob na celém světě. Její čtyři divize – Bioscience, Diagnostic, Hospital a Bio Supplies –
vyvíjejí, vyrábějí a prodávají inovativní řešení a služby do více než 100 zemí.
Společnost Grifols respektuje právo na soukromí všech osob, které jí poskytnou své osobní údaje, a
zavazuje se plnit předpisy na ochranu osobních údajů platné v jednotlivých zemích.
Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo zpracováno v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů („GDPR“) a platnými právními předpisy v oblasti ochrany soukromí a osobních údajů; příslušná
ustanovení jsou uvedena v Bodě 8. Popisuje způsob, kterým společnost Grifols shromažďuje údaje a
možnosti, jež mají zainteresované osoby v souvislosti s tím, jakým způsobem společnost Grifols
shromažďuje, využívá a sdílí osobní údaje.
1. Identifikace odpovědných/é osob(y) za zpracování/vlastník(ci) osobních údajů
Odpovědná/é osoba(y) za zpracování/vlastník(-ci) osobních údajů jsou:
(a) Společnost skupiny Grifols, se kterou má zúčastněný nebo instituce, kterou zastupuje zúčastněná
strana, uzavřen smluvní vztah,
(b) Společnost skupiny Grifols, která působí a je takto označena na webových stránkách, na vstupních
stránkách, v aplikacích nebo na jakékoliv jiné podobné digitální platformě, jako společnost, která
zpracovává osobní údaje zúčastněných stran.
(c) Společnost skupiny Grifols, která kontaktuje zúčastněné strany (jak je uvedena v prostředcích
použitých k navázání uvedeného kontaktu) pro zbývající účely uvedené v Bodě 3.
Pokud má zpracování vědecký účel, budou odpovědné osoby/vlastníci osobních údajů společně
představovat společnost uvedenou v tomto Bodě 1 písm. (a), (b) nebo (c), v tomto případě společnost
Grifols, S.A.
Identita a kontaktní údaje společností skupiny Grifols jsou k dispozici zde. Společnost/společnosti skupiny
Grifols jednající jako odpovědné osoby nebo spoluodpovědné osoby za zpracování budou označovány
jako „Grifols“.
2. Identifikace pověřence na ochranu osobních údajů
Pověřenec na ochranu osobních údajů působí jako prostředník mezi společností Grifols a vámi. Jeho
úkolem je dohlížet na dodržování legislativy na ochranu osobních údajů a zajišťovat dodržování práv, která
vám dle zákona náleží. S pověřencem na ochranu osobních údajů se můžete spojit na adrese
dpo@grifols.com, ledaže by odpovědnými osobami byly společnosti Grifols Deutschland GmbH nebo
Haema AG, v takovém případě se můžete spojit s pověřencem na ochranu osobních údajů z daných
společností na adrese dsb@grifols.com a dsb@haema.com. Obyvatelé Spojených států by se měli spojit
s Úřadem na ochranu soukromí na adrese US-PrivacyRights@Grifols.com . Ačkoli jsou základní aspekty
dohody o spoluzodpovědnosti za zpracování v důsledku ustanovení Bodu 1 poskytnuty prostřednictvím
tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, mohou si zúčastněné strany, pokud si to přejí, vyžádat od
pověřence ochrany údajů více informací.
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3. Účel a prokázání oprávněnosti zpracování osobních údajů
Účel


Oslovení
zúčastněných
stran
jakýmikoli
prostředky, včetně elektronických, za účelem
vyhodnocení
potenciálních
obchodních
příležitostí a příležitostí ke spolupráci, jakož i
rozvoje, kontroly a správy stávajících nebo
budoucích vztahů. Účelem kontaktování může
být, nikoliv však pouze:
-

-



Zákonný rámec

sjednávání
schůzek
(virtuálních
či
prezenčních),
zhodnocení jejich účasti jako řečníka nebo
člena
poradních
výborů,
sympozií,
konferencí, webinářů, školení, vědeckých
ocenění, klinických studií nebo podobných
akcí pořádaných společností Grifols nebo
třetími stranami (virtuálními nebo osobními),
jakož i při psaní vědeckých publikací,
odesílání anket a podobných,
jakákoli jiná činnost, která přispívá k
vyhodnocování potenciálních obchodních
příležitostí.

Pokud existuje smluvní vztah se zúčastněnou
stranou, zasílání vědeckých, vzdělávacích a
obchodních informací o produktech, službách a
činnostech skupiny Grifols jakýmkoli způsobem,
včetně elektronických prostředků.



Zasílání vědeckých a vzdělávacích informací,
které nesouvisejí s produkty, službami a aktivitami
skupiny Grifols, což přispívá ke znalostem
vědecké komunity.



Odpovídání na žádosti o informace a návrhy.



Provádění
nařízení.



Provádění údržby webových stránek, vstupních
stránek a aplikací za účelem nabídnout
uživatelům bezpečné prostředí.



Správa činnosti reorganizace společnosti a
možná komunikace s potenciálními investory
nebo kupujícími (jak je uvedeno v Bodě 4).



Správa školicích kurzů pro pracovníky organizací,
se kterými má společnost Grifols uzavřen smluvní
vztah.
Zasílání vědeckých, vzdělávacích a obchodních
informací o produktech, službách a činnostech
skupiny Grifols jakýmkoli způsobem, včetně
elektronických prostředků, pokud neexistuje
platný smluvní vztah se zúčastněnou stranou. V
souladu s Bodem 7 mají zainteresované strany
právo vyjádřit svůj nesouhlas a odvolat svůj



kontroly

plnění

Oprávněný zájem ze strany společnosti Grifols
a/nebo třetích stran (článek 6.1(f) GDPR):
Společnost Grifols má zájem přispívat k rozvoji
vědeckých poznatků a výzkumu v bezpečném
prostředí s cílem zaručit zdraví lidí. Proto se
společnost Grifols domnívá, že jeho oprávněný
zájem, pokud jde o zpracování osobních údajů,
převládá nad právy a základními svobodami
zainteresovaných stran, neboť zpracování:
-

-

-

probíhá v rámci rozumného očekávání
zainteresovaných stran na základě svého
vztahu se společností Grifols,
Je nezbytné pro prevenci podvodů,
slouží pro účely přímého marketingu,
je součástí běžného řízení skupiny
nadnárodních společností, které zahrnuje
sdílení informací se společnostmi skupiny
Grifols (jak je uvedeno v Bodě 4).
Je nezbytné pro vytváření infrastruktur
bezpečných informačních systémů a pro
prevenci proti nezákonným a podvodným
aktivitám, při kterých by mohlo dojít ke
zneužití osobních údajů.

V každém případě mohou zainteresované osoby
požádat o více informací ohledně oprávněného
zájmu nebo mohou uplatnit své právo na
vyjádření nesouhlasu se zpracováním jejich
osobních údajů na základě oprávněného zájmu,
a zejména když jsou použity pro účely přímého
marketingu, stačí zaslat žádost na adresu
privacy@grifols.com.

antikorupčních

Souhlas (článek 6.1(a) GDPR):
Zainteresované strany mohou udělit souhlas
prostřednictvím formulářů pro shromažďování
dat kliknutím na akceptační tlačítka nebo
zaškrtnutím políček, odpovědí na e-mail nebo
přijetím
dalších
srozumitelných
kladných
opatření.
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Účel
souhlas se zpracováním osobních údajů za
účelem přímého marketingu.


Vytváření profilů zúčastněných stran na základě
jejich preferencí a osobních zájmů, které jsou
získávány z informací poskytovaných samotnými
zúčastněnými stranami, ze třetích zdrojů
podrobně popsaných v Bodě 6 a z analýzy jejich
chování při přijímání sdělení od společnosti
Grifols nebo při surfování na internetu. Společnost
Grifols použije tyto profily k odesílání komunikací
přizpůsobených preferencím, zájmům a chování,
které zúčastněné strany projevují. Na základě
těchto profilů nebudou přijímána individuální
automatická rozhodnutí. V souladu s Bodem 7
mají zainteresované strany právo vyjádřit svůj
nesouhlas a odvolat svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů za účelem přímého
marketingu, včetně práva vyjádřit svůj nesouhlas
s aktivitami profilu, pokud jsou tyto prováděny za
účelem přímého marketingu.



Spravovat a kontrolovat zápisy, účast a podíl
zainteresovaných
stran
na
sympóziích,
konferencích, webinářích, školeních, vědeckých
soutěžích nebo podobných akcích, prezenčních či
virtuálních, organizovaných společností Grifols
nebo třetími stranami, a to prezenčně či virtuálně.



Přizpůsobit určité funkce webových stránek,
vstupních stránek a aplikací (například jazyk
zobrazení obsahu) podle preferencí surfování
vyjádřených zúčastněnými stranami a analyzovat
jejich chování při surfování (například oblasti,
které způsobují větší nebo menší počet návštěv)
za účelem
zlepšení služeb nabízených
prostřednictvím těchto platforem. Při určitých
příležitostech společnost Grifols použije analýzu
chování zúčastněných stran během surfování,
aby jim zaslala komunikaci přizpůsobenou jejich
preferencím, zájmům a chování. Informace o
aktivitách daného profilu a analýza chování
zúčastněných stran jsou k dispozici v tomto
Prohlášení o ochraně soukromí, a pokud by to
bylo nutné, tak také v Zásadách používání
souborů cookie webových stránek, vstupních
stránek nebo v příslušných aplikacích.



Zveřejnit
významné
převody
provedené
zúčastněným stranám, aby byly v souladu s
politikou skupiny Grifols, stejně jako s pokyny
a/nebo směrnicemi, které vydávají různá sdružení
farmaceutického průmyslu, aby byla zajištěna
větší transparentnost vztahů mezi různými
obchodními zástupci a případně sdělit sdružením
farmaceutického průmyslu (jak je uvedeno v Bodě
4) osobní údaje zúčastněných stran spojené s
uvedenými převody.

Zákonný rámec
Zúčastněné strany mohou svůj souhlas kdykoli
odvolat, jak je podrobně uvedeno v Bodě 7.
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Účel

Zákonný rámec



Používat osobní údaje zúčastněných stran
(včetně jejich obrazových, hlasových a dalších
identifikačních znaků) za podmínek stanovených
v autorizačním dokumentu pro záznam a použití
obrazových a dalších identifikačních znaků nebo
v jiné komunikaci podobných vlastností, včetně
jejich
poskytnutí
vlastníkům
sdělovacích
prostředků (jak je uvedeno v Bodě 4), jakož i k
prokázání souhlasu zúčastněných stran.



Po předchozím souhlasu (je-li to nutné) sdílet
osobní údaje se společnostmi skupiny Grifols (jak
je uvedeno v Bodě 4), aby je mohly používat k
výše popsaným účelům.



Sdílet osobní údaje s dodavateli společností
skupiny Grifols (jak je uvedeno v Bodě 4), aby je
mohli používat k vyhodnocení potenciálních
obchodních příležitostí a spoluprací.
Odpovídat na žádosti o lékařské a technické
informace (neobchodní) o produktech vyráběných
nebo distribuovaných společností Grifols.





Zveřejnit
významné
převody
provedené
zúčastněným stranám a sdělit osobní údaje
zdravotnickým
orgánům
nebo
sdružením
farmaceutického průmyslu pro zajištění větší
transparentnost vztahů mezi různými obchodními
zástupci, jak je uvedeno v Bodě 4.



Plnit některé regulační povinnosti vyplývající ze
vztahů k zainteresovaným stranám nebo k
institucím, jejichž jsou členy.
Provádět a udržovat stávající smluvní vztah mezi
společností Grifols a zúčastněnými stranami nebo
institucemi, jejichž jsou členy, včetně předávání
osobních údajů a používání obrazových,
hlasových a dalších identifikačních prvků
zúčastněných stran, jež jsou nezbytné pro plnění
smluvních účelů.



Zákonné povinnosti (článek 6.1(c) GDPR)
Společnost
Grifols
musí
zpracovávat
požadované osobní údaje, aby splnila zákonné
povinnosti.

Realizace smlouvy (článek 6.1(b) GDPR):
Odmítnutí poskytnout osobní údaje, které
požaduje společnost Grifols, by mohlo vést k
nemožnosti uzavření nebo zachování platnosti
uvedené smlouvy.

4. Adresáti osobních údajů
Společnost Grifols může poskytnout osobní údaje, případně profil zúčastněné strany, pokud je to
relevantní:


Společnostem



Dodavatelé společností skupiny Grifols a jiné obchodní kontakty



Dodavatelům produktů a služeb, nasmlouvaných společností Grifols pro dosažení výše uvedených
účelů. Těmito poskytovateli jsou mimo jiné cestovní kanceláře, poskytovatelé služeb informačních
technologií, marketingové agentury, organizátoři akcí, poskytovatelé protikorupčního sektoru,
fotografové, kameramani nebo jiné mediální agentury.



Vnitrostátní nebo mezinárodní zdravotnické orgány nebo sdružení farmaceutického průmyslu,
vládní organizace, finanční subjekty, organizátoři akcí třetích stran, potenciální investoři nebo
kupující a vlastníci médií, ve kterých jsou mimo jiné zahrnuty obrazové a/nebo jiné osobní údaje.

skupiny

Grifols.

Seznam

společností

je

dostupný

zde.
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Společnost Grifols zajistí, aby byly osobní údaje poskytovány do zemí, které nabízejí odpovídající úroveň
ochrany údajů. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány v zemích, které nenabízejí uvedenou úroveň
ochrany, společnost Grifols a/nebo dodavatelé (dle jednotlivých případů) poskytnou v případě potřeby
vhodné záruky pro realizaci těchto přenosů dat v souladu s aplikovatelnou legislativou na ochranu osobních
údajů. Od společnosti Grifols si můžete vyžádat informace o příslušných zárukách týkajících se
mezinárodního přenosu osobních údajů na adrese privacy@grifols.com.
Společnost Grifols nesdílí osobní údaje se třetími stranami, ledaže by to vyžadoval zákon.
5. Doba uchování
Jakmile budou splněny účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, uchová je společnost Grifols až
do uplynutí promlčecí lhůty odpovědnosti a po dobu nezbytnou pro splnění příslušných zákonných
povinností.
6. Původ a kategorie osobních údajů
Společnost Grifols zpracovává výlučně osobní údaje, které jsou relevantní pro cíle uvedené v Bodě 3.
Pokud zainteresované strany neposkytnou společnosti Grifols své osobní údaje přímo, může je společnost
získat z databází organizátorů událostí a z veřejných zdrojů jako jsou webové stránky a publikace ze
zdravotnického sektoru, profesionální sociální sítě nebo nástroje sociálního odposlechu –social listening–
(to jest nástroje pro identifikaci a hodnocení vnímání trhu v souvislosti se značkou, produktem, společností,
tématem nebo specifickým problémem).
Společnost Grifols zpracovává následující kategorie osobních údajů zúčastněné strany, bez ohledu na
legitimitu zacházení a bez ohledu na to, zda jsou získány z třetích zdrojů nebo přímo od zúčastněné strany:
-

Identifikační údaje (například jméno, příjmení, číslo OP/pasu atd.)
Profesní kontaktní údaje (na příklad e-mail, poštovní adresa, pracovní telefonní číslo atd.)
Profesní údaje (například funkce, pracoviště, členství ve vědeckých společnostech nebo vědeckých
asociacích)
Informace o vzdělání (například úroveň dosaženého vzdělání, CV)
Zájmy a osobní preference
Finanční údaje
Data historie surfování (například IP adresa, navštívené webové stránky a země, ze které je připojení
navázáno)

S výjimkou údajů souvisejících s historií surfování a osobních zájmů a preferencí (které budou
zpracovávány pouze pro účely Bodu 3, které to výslovně uvádějí), zbytek kategorií osobních údajů bude
společnost Grifols podle potřeby zpracovávat, za účelem dosažení jednotlivých cílů uvedených v tomto
oznámení o ochraně osobních údajů.
7. Práva na ochranu údajů
Následující práva na ochranu údajů jsou aplikovatelná v souladu s GDPR. Společnost Grifols se zavazuje
respektovat další práva na ochranu údajů, která jsou aplikovatelná v souladu s předpisy o ochraně údajů
každé země.
Práva
Přístup

Oprava
Odstranění
Nesouhlas

Obsah
Můžete požádat o potvrzení, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány a
pokud ano, máte právo na přístup k údajům uvedeným v souborech
společnosti Grifols.
Můžete požádat o opravu svých osobních údajů, pokud nejsou přesné.
Můžete požádat o odstranění svých osobních údajů.
Můžete požádat o to, aby vaše osobní údaje nebyly za určitých
okolností zpracovávány.
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Přenositelnost

Omezení zpracování

Zrušení souhlasu

Můžete požádat o elektronický soubor, ve kterém obdržíte osobní údaje,
které jste poskytli společnosti Grifols, stejně jako právo předat je třetím
stranám.
Můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů jakmile:
- bude prokázáno zpochybnění přesnosti vašich osobních údajů,
- zpracování vašich osobních údajů je nelegální a vy žádáte o jejich
odstranění,
- společnost Grifols již nepotřebuje vaše osobní údaje za účelem
zpracování, ale vy je potřebujete pro vytvoření, uplatnění nebo
obhájení reklamací,
- nesouhlasíte se zpracováním osobních údajů pro splnění úkolu ve
veřejném zájmu nebo potřebného pro účely oprávněného zájmu,
zatímco se bude ověřovat, zda oprávněné důvody společnosti Grifols
převládají na vašimi.
Váš souhlas můžete odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování
vycházejícího ze souhlasu uděleného před jeho odvoláním.

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete, pokud je to třeba, uplatnit zasláním písemného sdělení na
adresu privacy@grifols.com, s tím, že do předmětu sdělení uvedete „Vztahy s HCPS a obchodní kontakty“.
Za tímto účelem může společnost Grifols požádat o kopii občanského průkazu/platného pasu, nebo
jakéhokoliv jiného platného dokladu, kterým prokážete svou totožnost.
Stejně tak můžete uplatnit své právo na reklamaci u jakéhokoliv úřadu na ochranu osobních údajů, včetně
těch, které se nacházejí v místě vašeho bydliště, pracoviště nebo v místě, kde mělo dojít k domnělému
přestupku.
8. Specifická ustanovení
Prohlášení o ochraně soukromí pro občany Kalifornie (Privacy Statement for California Residents)
https://www.grifols.com/en/privacy-statement-california-residents
Francie
Pokud je správcem údajů Grifols France, zúčastněné strany mají právo k poskytování poradenství
v oblasti správy jejich údajů po jejich smrti.

Poslední datum aktualizace: prosinec 2021
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