Závazek společnosti Alexion k ochraně údajů o zdravotnických pracovnících
Ve společnosti Alexion je naším posláním poskytovat naději pacientům a rodinám postiženým vzácným
onemocněním. Jako správci údajů o těchto pacientech a zdravotnických pracovnících, kteří je léčí, jsme
přesvědčeni, že respektování a ochrana těchto údajů představuje klíčovou součást podávání léků, jež
zachraňují životy. Na podporu našeho poslání jsme odhodláni nakládat s osobními údaji poctivě a
transparentně a v souladu se zákony a předpisy, které upravují ochranu údajů a soukromí.
Společnost Alexion Pharmaceuticals, Inc., USA, a společnost Alexion Pharma Czech s.r.o. jako správci
údajů a naše přidružené společnosti („Alexion“, „my“) vydávají toto prohlášení o našich postupech v
oblasti soukromí a ochrany údajů, abychom vás seznámili s důvody shromažďování údajů o
zdravotnických pracovnících, tedy i o vás, a seznámili vás s tím, jak budeme respektovat vaše práva.
Společnost Alexion vás také žádá o udělení souhlasu, abychom mohli některé vaše údaje shromažďovat,
uchovávat, zpracovávat a užívat.
Jak shromažďujeme osobní údaje a proč je využíváme
Vaše údaje shromažďujeme jak prostřednictvím vzájemné spolupráce s vámi, tak z profesionálních zdrojů
třetích osob. Tyto údaje využíváme k tomu, abychom se na základě našeho oprávněného zájmu
seznámili s vašimi preferencemi, prioritami a potřebami v oblasti medicíny:
•

Komunikace: pro účely poskytování informací o oblastech naší odbornosti, o našich produktech
a vzácných onemocněních, pro něž jsou tyto produkty indikovány;

•

Poznatky: pro účely zvyšování účinnosti námi poskytovaných propagačních, vědeckých a
vzdělávacích informací; k zachování a zaevidování našeho vztahu s vámi;

•

Zapojení: abychom vás mohli kontaktovat kvůli sjednání návštěvy, pozvání na schůzky či akce,
výzvě k účasti na průzkumu trhu nebo připomenutí, jak a kdy jsme s vámi již spolupracovali.

Informace o vás, např. (jméno, druhé jméno, příjmení, pohlaví, (akademický) titul, specializace, adresa do
práce, telefonní číslo, jazyk užívaný v práci, druh vaší praxe, vaše funkce) („vaše osobní údaje“),
dostáváme od důvěryhodné třetí osoby, která poskytuje v oboru uznávané seznamy odborníků ve
zdravotnictví. Pokud se zúčastníte námi sponzorovaných vědeckých nebo vzdělávacích setkání,
konferencí a pracovních seminářů, dostáváme od pořádajících organizací také informace o vaší účasti.
Váš souhlas
Respektujeme vaše preference, pokud jde o soukromí při elektronické komunikaci, takže vám informace
o našich produktech, webových seminářích a vědeckých akcích a/nebo jiné vědecké informace zasíláme
e-mailem, faxem, SMS zprávami nebo jinou formou zasílání elektronických zpráv jen s vaším výslovným
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souhlasem, nejedná-li se o případ, kdy je nutné předat vám určité bezpečnostní informace, kdy s vámi
vede přímý elektronický rozhovor některý z kolegů ze společnosti Alexion nebo kdy reagujeme na váš
elektronicky podaný požadavek.
Abychom lépe porozuměli potřebám lékařské veřejnosti, jíž chceme sloužit, můžeme informace o naší
spolupráci a o akcích a činnostech s vámi a s dalšími zdravotnickými pracovníky analyzovat a uchovávat
způsobem, který nám pomůže zlepšit postup, jakým konkrétně vám poskytujeme informace a jakým
konkrétně s vámi spolupracujeme. Toto může zahrnovat vaše diagnózy a léčebné postupy a to, jak
korespondují s produkty společnosti Alexion a nemocemi, pro které jsou určeny. Postupujeme přitom
výlučně tak, aby vás bylo možné identifikovat jen s vaším výslovným souhlasem.
Proto bychom vás rádi požádali o udělení souhlasu pro následující účely, budete-li souhlasit:
 Elektronické zprávy: Souhlasím a svoluji k tomu, že mi společnost Alexion může e-mailem nebo
jiným způsobem zasílání elektronických zpráv, např. formou SMS nebo faxem, zasílat informace o
vzácných onemocněních a o svých schválených produktech a službách, pozvánky na webové
semináře, informace o vědeckých akcích a/nebo jiné vědecké informace od společnosti Alexion a
jejích přidružených společností, a to dle vašich potřeb.
 Analýzy: Souhlasím a svoluji k tomu, že společnost Alexion může analyzovat a uchovávat informace
o spolupráci se mnou a jinými zdravotnickými pracovníky pro účely zlepšování postupu, jakým
konkrétně mně poskytuje informace a jakým konkrétně se mnou spolupracuje. Toto může zahrnovat
porozumění mým diagnózám a léčebným postupům a to, jak korespondují s produkty společnosti
Alexion a nemocemi, pro které jsou určeny.
Sdílení osobních údajů, další účely zpracování
Společnost Alexion neposkytne vaše osobní údaje třetím osobám, pokud nebudou zavedena dostatečná
organizační a technická opatření na ochranu vašich osobních údajů. Třetími osobami, s nimiž by
společnost Alexion mohla pracovat, jsou následující:
•

prodejci a poskytovatelé služeb, kteří pomáhají společnosti Alexion (např. pro účely zpracování a
obesílání, řízení vztahů se zákazníky, tzn. vaše osobní údaje budou opět sdíleny se společností
IQVIA (dříve IMS Health) pro účely zvyšování kvality údajů, poskytování služeb zákazníkům,
průzkumů trhu, zasílání marketingových sdělení o schválených produktech, službách a
nabídkách);

•

třetí osoby v souvislosti s prodejem, postoupením nebo jiným převodem podniku společnosti
Alexion;
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•

třetí osoby, pokud je to nutné kvůli reakci na požadavky státních či donucovacích orgánů nebo v
případech, kdy to vyžadují či dovolují příslušné právní předpisy, soudní příkazy nebo vládní
nařízení;

•

je-li to zapotřebí kvůli auditům společnosti nebo kvůli vyšetření či reagování na stížnost či
bezpečnostní hrozbu.

Všechny spřízněné subjekty, prodejci či poskytovatelé služeb nebo jiné třetí osoby, jež mají povolen
přístup k osobním údajům nebo jimž se osobní údaje předávají, jsou povinny zachovávat důvěrnost
osobních údajů a zpracovávat je jen pro účely, o nichž jsme vás informovali v tomto prohlášení o ochraně
údajů nebo k nimž jste dali souhlas.
Mezinárodní předávání osobních údajů
Společnost Alexion je mezinárodní organizací s přidruženými a dceřinými společnostmi po celém světě.
Některé z nich mají sídlo nebo se nachází v zemích, které neposkytují stejnou míru ochrany údajů jako
země, v níž máte své bydliště (včetně zemí, které neposkytují stejnou míru regulatorní ochrany údajů).
Abychom vaše soukromí v maximální možné míře ochránili, tam kde jsou údaje předávány společností
Alexion či jejím jménem do jiných zemí či organizací, které neposkytují stejnou míru regulatorní ochrany
údajů jako vaše země, společnost Alexion své mezinárodní subjekty, přidružené společnosti a
poskytovatele služeb smluvně zavazuje k dodržování příslušných právních předpisů a zásad ochrany
údajů prostřednictvím standardních ustanovení, která byla schválena či uznána příslušnými regulačními
orgány.
Vaše práva
Kdykoli se na nás můžete obrátit s dotazem na to, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, s požadavkem
na opravu nesprávných údajů, s požadavkem na zpřístupnění seznamu poskytovatelů, jejichž služeb
společnost Alexion aktuálně využívá, a míst, v nichž tito poskytovatelé údaje zpracovávají, s jinými
obavami ohledně způsobu, jakým s osobními údaji nakládáme, s požadavkem na podání námitky proti
našemu zpracování údajů nebo na výmaz, omezení či zpětvzetí vašeho výslovného souhlasu. Vaší
žádosti vyhovíme v souladu s příslušnými zákony a předpisy a způsobem odpovídajícím závazku
společnosti Alexion k ochraně údajů. V případě zpětvzetí souhlasu budou vaše osobní údaje
u společnosti Alexion vymazány a společnost Alexion zajistí jejich výmaz také u přidružených
poskytovatelů služeb, není-li jejich výmaz nemožný vzhledem k tomu, že podle příslušných zákonů a
předpisů jsme povinni tyto osobní údaje uchovávat.
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Kontaktovat nás můžete následujícími způsoby:
Poštou:
Alexion Pharma International Operations
Generální ředitel
College Business & Technology Park,
Blanchardstown
Dublin 1
Irsko

E-mailem:
dataqueries@alexion.com
Jste také oprávněni podat stížnost u regulačního úřadu pro ochranu údajů v zemi vašeho bydliště.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Společnost Alexion vaše osobní údaje uchovává po dobu trvání našeho vztahu s vámi, není-li kvůli
dodržení příslušných zákonů nutná doba delší.
Váš souhlas je dobrovolný. Pokud si nepřejete souhlas poskytnout, nevystavujete se tím žádnému
znevýhodnění.
Vaše osobní údaje nebudou použity k přijímání rozhodnutí založených výlučně na automatizovaných
operacích zpracování, která by pro vás měla právní důsledky nebo by se vás jinak významně dotkla.
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