ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

ÚVODNÉ INFORMÁCIE
Vážení obchodní partneri,
tieto zásady majú za cieľ informovať Vás o tom, akým spôsobom spoločnosť STALLERGENES
CZ, s.r.o. (ďalej len „STALLERGENES“) zhromažďuje, spracováva, využíva a odovzdáva vaše
osobné údaje (spoločne ďalej „spracovanie osobných údajov“).
Pod pojmom osobné údaje sa rozumejú informácie týkajúce sa konkrétnej fyzickej osoby, ktorú
možno na základe tejto informácie, prípadne v spojení s ďalšími informáciami, identifikovať.
Najbežnejšími príkladmi osobných údajov, ktoré spoločnosť STALLERGENES v rámci
každodennej podnikateľskej činnosti spracováva, sú identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko,
pozícia) a kontaktné údaje (najmä e-mailová adresa a tel. č.) obchodných partnerov (fyzických
osôb), ich zamestnancov, zástupcov alebo iných kontaktných osôb obchodných partnerov (ďalej
spoločne ako „obchodní partneri“).
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Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť STALLERGENES CZ, s.r.o., IČO:
27414540, so sídlom Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 110616.
Spoločnosť STALLERGENES určuje, akým spôsobom a za akým účelom sa vaše osobné údaje
budú spracovávať. Kontaktné údaje nájdete v kapitole „Otázky a kontaktné údaje“ nižšie.
Spoločnosť STALLERGENES a ďalšie prepojené spoločnosti zo skupiny Stallergenes Greer sú
v týchto zásadách súhrnne označované ako „skupina Stallergenes Greer“.

Aké vaše osobné údaje a za akým účelom spoločnosť STALLERGENES spracováva?
V nasledujúcej tabuľke je uvedené, aké vaše osobné údaje, z akého dôvodu a za akým účelom
spoločnosť STALLERGENES spracováva.

Osobné údaje

Účel spracovávania

Právny základ spracovania

Identifikačné údaje a kontaktné
údaje obchodných partnerov
(konkrétne
vaše
meno,
priezvisko, pracovná pozícia,
spoločnosť, tel., e-mail).

• Dohody
a
plnenie
príslušnej
zmluvy
a
súvisiaca
obchodná
komunikácia.

• Uzatvorenie a plnenie
zmluvy,
• oprávnený
záujem
spoločnosti
STALLERGENES
na
zabezpečenie
komunikácie
s
obchodnými partnermi.

Platobné a dodacie údaje
(napr. číslo účtu a dodacia
adresa).

• Uzavretie
a
plnenie
príslušnej
zmluvy
s
obchodnými partnermi.

• Uzatvorenie
zmluvy.

Údaje pre marketingové účely
(lekári)
• titul, meno a priezvisko,
• dátum narodenia,
• adresa
miesta
pracoviska/ordinácie,
• e-mail, telefónne číslo.

• Zasielanie informácií o
nových produktoch, iné
obchodné a marketingové
oznámenia,
• propagácia a podpora
predaja produktov skupiny
Stallergenes Greer.

• súhlas so zasielaním
obchodných oznámení,
• oprávnený záujem o
oslovovanie zákazníkov
priamym marketingom.

a

plnenie

Z akých zdrojov získava spoločnosť STALLERGENES vaše osobné údaje?
Spoločnosť STALLERGENES získava osobné údaje, ktoré následne spracováva, priamo od vás,
príp. z verejne dostupných zdrojov (napr. OR alebo ARES, ČLK) alebo v rámci skupiny
Stallergenes Greer.

Zdieľame vaše osobné údaje s ďalšími osobami?
a) Spoločnosti zo skupiny Stallergenes Greer
Osobné údaje o obchodných partneroch môže spoločnosť STALLERGENES zdieľať v rámci
skupiny Stallergenes Greer (bližšie informácie o členoch skupiny Stallergenes Greer sú k dispozícii
na webových stránkach http://www.stallergenesgreer.com/). Ak sa zdieľajú osobné údaje
obchodných partnerov, deje sa to len na základe potreby poznania týchto údajov a zdieľajú sa len
s vybranými zamestnancami zo skupiny Stallergenes Greer pre účely plnenia úloh v rámci ich
pracovných povinností.

Prístupové práva medzi jednotlivými spoločnosťami zo skupiny Stallergenes Greer sú obmedzené
a udeľujeme ich len vtedy, ak daná osoba potrebuje príslušné údaje poznať na základe svojej
pracovnej pozície alebo svojich pracovných povinností. Oprávnení zamestnanci sú viazaní
povinnosťou mlčanlivosti.
b) Poskytovatelia služieb
Spoločnosť STALLERGENES využíva externých poskytovateľov služieb, ktorí pre ňu zabezpečujú
najmä účtovníctvo a marketingovú komunikáciu. Na účely plnenia ich povinností im musí
spoločnosť STALLERGENES odovzdať niektoré osobné údaje, nakoľko pre nás spracovávajú
určité osobné údaje obchodných partnerov.
Spoločnosť STALLERGENES si externých poskytovateľov služieb preveruje a sú povinní zaručiť
dostatočnú úroveň dôvernosti a ochranu osobných údajov obchodných partnerov. So všetkými
týmito poskytovateľmi má spoločnosť STALLERGENES uzavreté písomné zmluvy o spracovaní
osobných údajov, v ktorých sa poskytovatelia zaviazali k ochrane osobných údajov a k plneniu
štandardov spoločnosti STALLERGENES na zabezpečenie osobných údajov.
c) Oznamovanie osobných údajov tretím osobám
Spoločnosť STALLERGENES je za určitých okolností povinná v súlade s právnymi predpismi o
ochrane osobných údajov zdieľať osobné údaje obchodných partnerov s tretími osobami, ktoré
nepatria do vyššie uvedenej skupiny poskytovateľov služieb alebo spoločností zo skupiny
Stallergenes Greer.
Medzi takéto tretie osoby patria najmä:
• správne a podobné orgány (finančné úrady),
• finančné inštitúcie (banky, poisťovne),
• polícia, prokuratúra,
• externí poradcovia.
Prenášame osobné údaje do krajín mimo EHP?
Spoločnosť STALLERGENES neprenáša vaše osobné údaje mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru.

Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?
Na zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti vašich osobných údajov spoločnosť
STALLERGENES využíva moderné bezpečnostné IT systémy. Spoločnosť STALLERGENES
zaviedla vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia proti nezákonnému alebo
neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a proti náhodnej strate či poškodeniu osobných
údajov. Prístup k osobným údajom je umožnený len osobám, ktoré ho potrebujú, aby mohli plniť
svoje pracovné povinnosti a tie sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.
Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať?
Spoločnosť STALLERGENES uchováva vaše osobné údaje len na dobu potrebnú na účel, za
ktorým boli zhromaždené, príp. na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti STALLERGENES,
alebo na dobu, ktorá jej vyplýva zo zákona.

Ak spoločnosť STALLERGENES spracováva údaje na základe vášho súhlasu, bude tak robiť po
dobu desiatich rokov od udelenia súhlas alebo do jeho odvolania.
Aké sú vaše práva týkajúce sa spracovania osobných údajov?
Za stanovených podmienok si môžete uplatniť všetky nižšie uvedené práva, ktoré vám priznávajú
právne predpisy upravujúce ochranu osobných údajov, a to najmä všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov (GDPR):
• právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sa vaše osobné
údaje používajú a aké sú vaše práva;
• právo kedykoľvek bezplatne odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov,
a to poštou, e-mailom alebo aj osobne na našej nižšie uvedenej adrese;
• právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich
spracovaním zo strany spoločnosti STALLERGENES, príp. spracovateľov;
• právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov;
• právo na vymazanie osobných údajov, predovšetkým ak (i) už nie sú ďalej potrebné z
hľadiska ďalšieho spracovania; (ii) bol odvolaný súhlas na ich spracovanie; (iii) dotknutá
osoba oprávnene namieta voči ich spracovaniu; (iv) boli spracované nezákonne, alebo
(v) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
• právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, ak (i) dotknutá osoba napadla
správnosť osobných údajov, a to na dobu, kým spoločnosť STALLERGENES neoverí
ich správnosť; (ii) spracovanie je protizákonné; (iii) spoločnosť STALLERGENES ich
už nepotrebuje, ale osobné údaje potrebuje dotknutá osoba na účely uplatnenia svojich
právnych nárokov, alebo ak (iv) dotknutá osoba namieta proti ich spracovaniu na dobu,
kým spoločnosť STALLERGENES neoverí, či oprávnené záujmy spoločnosti
STALLERGENES prevažujú nad záujmami dotknutej osoby;
• právo namietať proti spracovávaniu osobných údajov v prípade, že sú spracovávané
na účely (i) oprávnených záujmov spoločnosti STALLERGENES;
• právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému prevádzkovateľovi po splnení
zákonných podmienok;
• právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom na adrese Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz, ak sa dotknutá osoba domnieva, že
spoločnosť STALLERGENES porušuje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov na
ochranu osobných údajov.
Otázky a kontaktné údaje
Ak Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov,
vrátane práva na prístup k Vašim osobným údajom a práva na opravu nesprávnych údajov, alebo
máte iné otázky, prípadne sťažnosť v súvislosti k ich spracovaniu, kontaktujte nás, prosím, poštou,
osobne, telefonicky alebo e-mailom.
STALLERGENES CZ, s.r.o.
Mgr. Radka Kejzarová (GDPR koordinátor)
Křenova 438/7, Veleslavín, 162 00 Praha 6,
e-mail: radka.kejzarova@stallergenesgreer.com

tel.: +420 733 738 486

Zmeny týchto zásad
Je možné, že sa spoločnosť STALLERGENES tieto zásady rozhodne zmeniť alebo aktualizovať.
Aktuálne znenie zásad budete mať vždy k dispozícii na webových stránkach spoločnosti
STALLERGENES http://www.stallergenesgreer.com/sk/stallergenes-greer-slovakia v sekcii
Zásady spracovania osobných údajov.

