Informace ke zpracování osobních údajů:
Odesláním Vašeho dotazu prostřednictvím odpovědního formuláře v této poradně berete na vědomí,
že společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5, zapsaná
u Městského soudu v Praze, sp. zn. C391 (dále jen „Bayer“) může zpracovávat veškeré Vaše osobní
údaje poskytnuté touto cestou, mimo jiné včetně Vašich kontaktních údajů (e-mailová adresa) a
případně i zvláštních kategorií osobních údajů, jako jsou údaje o zdravotním stavu, pokud byly Vámi
poskytnuty. Takové zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Bayer, tj. pro
zaevidování Vašeho dotazu a následné komunikace s Vámi, zejména toho, že byl Váš dotaz řádně
zodpovězen, a dále případně též pro dodržení právní povinnosti společnosti Bayer spočívající v
provozování farmakovigilančního systému.
V případě, že poskytnete jakýkoliv údaj o možných nežádoucích účincích či závadách v kvalitě léčivých
přípravků, může Vás Bayer také kontaktovat pro zjištění dalších informací, zejména relevantních
detailů ohledně možných nežádoucích účinků či závad v kvalitě. Upozorňujeme, že nežádoucí účinek
či závadu v kvalitě můžete také oznámit Vašemu lékaři či lékárníkovi nebo i Státnímu ústavu pro
kontrolu léčiv.
Pro výše uvedené účely Bayer rovněž zpřístupní Vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsou
pověřeny ke zpracování osobních údajů za společnost Bayer, tj. zejména lékaři pověřenému
k zodpovídání dotazů v této poradně, a případně dále i příslušným státním orgánům či držiteli
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, pokud to vyžaduje zákon.
V souvislosti se shora popsaným zpracováním Vašich osobních údajů máte tato práva:






Právo na přístup k Vašim osobním údajům
Právo na opravu Vašich osobních údajů
Právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů
Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
Právo omezit zpracování Vašich osobních údajů

Všechna tato práva mohou být uplatněna písemně na naší adrese dataprivacyCZSK@bayer.com.
Rovněž máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (v České Republice je to Úřad pro
ochranu osobních údajů).
Vaše údaje budou uchovávány po dobu 3 měsíců, ledaže je zapotřebí delší doba pro dodržení
příslušných právních předpisů upravujících farmakovigilanci.

