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OBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI 

UCB PRO ZDRAVOTNICKÉ ODBORNÍKY (ZÁSADY PRO HCP) 
 
1. KDO JSME A JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT 
Jako společnost UCB nebo my je označována společnost UCB S.A., belgická společnost 
se sídlem v 60, Allée de la Recherche, 1070 Anderlecht, Belgie, a její dceřiné a sesterské 
společnosti. Další informace a kontakty na dceřinou nebo sesterskou společnost UCB ve 
vaší zemi najdete v přehledu „UCB Worldwide“ na webu https://www.ucb.com/worldwide a 
po zvolení vaší země.  
Jako správce osobních údajů, tj. právnická osoba, která rozhoduje o tom, proč a jak se 
informace o vaší osobě (vaše osobní údaje) v souvislosti s vaším vztahem nebo vztahem 
vašeho zdravotnického zařízení se společností UCB shromažďují a zpracovávají, 
samozřejmě respektujeme vaše právo na soukromí.  
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze způsobem popsaným v těchto ZÁSADÁCH 
PRO HCP neboli Zásadách. Doplňují je další naše zásady ochrany osobních údajů, a to 
v rozsahu, v jakém se Vás případně týkají, tzn. v rámci vaší účasti jakožto zdravotnického 
odborníka (HCP) v našich programech podpory pacientů (Patient Support Programs, 
PSPs), studiích (včetně observačních studí a klinických hodnocení nebo při procházení 
našich webových stránek, pro které platí zvláštní zásady ochrany osobních údajů. Vaše 
osobní údaje budou vždy zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy 
o ochraně osobních údajů, např. s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo GDPR). 
Společnost UCB má svého pověřence pro ochranu osobních údajů, na kterého se 
můžete obracet některým z níže uvedených způsobů s dotazy týkajícími se ochrany 
soukromí, např. jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, uchovávány nebo používány:  

− e-mailem: dataprivacy@ucb.com, nebo 
− poštou: Global Data Protection Officer, Allée de la Recherche 60, 1070 

Anderlecht, Belgie, nebo případně místní pověřenec pro ochranu osobních 
údajů na poštovní adrese dceřiné nebo sesterské společnosti UCB ve vaší 
zemi. Další informace najdete na webu https://www.ucb.com/worldwide a 
po zvolení vaší země. 
 

2. PROČ MÁME TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Jako přední biofarmaceutická společnost udržuje UCB úzké vztahy s mnoha 
zdravotnickými pracovníky a je s nimi v neustálém kontaktu. Tyto ZÁSADY PRO HCP 
obecně upravují shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů ve společnosti 
UCB, které se týkají (i) zdravotnických pracovníků a (ii) zdravotnických pracovníků 
zastupujících zdravotnické zařízení (ZZ) nebo jednajících jako jeho kontaktní osoba, 
s nimiž máme nějaký obchodní vztah. Jak je uvedeno výše, mohou se na vás v rámci vaší 
účasti např. v našich programech podpory pacientů nebo studiích nebo při procházení 
našich webů vztahovat ještě další zásady ochrany osobních údajů a soukromí. Všechny 
takové další podmínky ochrany osobních údajů a soukromí najdete na příslušném webu 
nebo v příslušném nástroji. Po seznámení se s těmito ZÁSADAMI PRO HCP si proto 
pozorně prostudujte i všechny další informace týkající se ochrany osobních údajů 
a soukromí, které se na vás mohou vztahovat, ještě než se zapojíte do některého 
z programů podpory pacientů nebo do některé studie nebo než navštívíte některý z webů 
společnosti UCB. 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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ZÁSADY PRO HCP mají pět hlavních částí a najdete v nich následující informace:  
1. kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat, 
2. proč máme tyto zásady ochrany osobních údajů, 
3. pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje, jaký pro to máme právní základ 

podle GDPR a jak dlouho osobní údaje uchováváme, 
4. jaká máte v souvislosti s osobními údaji, které o vás uchováváme, práva a jak tato 

práva můžete uplatnit, 
5. další podrobnosti o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme (včetně jejich 

sdílení). 
Tyto ZÁSADY PRO HCP mohou být pravidelně aktualizovány, aby odrážely změny 
v našem způsobu zpracovávání vašich osobních údajů. Pokud k tomu dojde, budeme vás 
o všech významných změnách informovat umístěním výrazného upozornění na webu 
UCB.com (web) nebo prostřednictvím stejného kanálu, kterým s vámi obvykle 
komunikujeme. 

 
3. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE, JAKÝ PRO TO 

MÁME PRÁVNÍ ZÁKLAD PODLE GDPR A JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE 
UCHOVÁVÁME 

 
V následující tabulce ke každému účelu uvádíme (i) kategorii shromažďovaných 
a zpracovávaných osobních údajů, (ii) zdroj, (iii) jak dlouho vaše osobní údaje uchováme, 
(iv) s kým je sdílíme a (v) jaký k tomu máme příslušný právní základ podle GDPR.
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1. Abychom mohli řídit pracovní vztahy mezi společností UCB a vámi, např.: 

a. plánovat a sledovat (např. formou interních hlášení ve společnosti UCB) interakci a komunikaci 
s vámi včetně telefonátů a osobních návštěv, 

b. optimalizovat naši interakci a komunikaci s vámi na základě vašich preferencí (např. pokud jde o 
obsah, jakému formátu a jakým kanálům dáváte přednost a jak často), 

c. segmentovat zainteresované osoby podle geografického regionu nebo odbornosti (např. 
identifikovat klíčové osoby ovlivňující veřejné mínění, a také abychom mohli identifikovat 
relevantní studijní místa pro pořádání klinických studií), 

d. zamezovat duplicitní komunikaci a zkvalitňovat naši interakci s vámi na základě vámi uvedených 
potřeb a preferencí, 

 společnost UCB: 
 
Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) obecné a identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen 

v našich databázích, 
b) kontaktní údaje a kontaktní preference: poštovní adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, 
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, lékařské vzdělání, informace o odborné praxi (např. pozice 

v minulosti, role), vaše zkušenosti, pracovní poměr s nemocnicí nebo ZZ, publikace, ocenění, životopisy, 
odkazy na vzdělávací organizace, oblast(i) odborného zájmu, 

d) identifikátory specifické pro konkrétní země (např. identifikační číslo zdravotnického pracovníka v místním 
systému zdravotní péče), 

2. Údaje o aktivitách (tj. údaje týkající se naší pracovní interakce s vámi kromě klinických aktivit):  
a) údaje o uskutečněných telefonátech a osobních návštěvách: datum posledního telefonátu/návštěvy, další 

naplánovaný telefonát/návštěva, diskutovaná témata, hlavní zprávy od vás, údaje o přípravcích, které vám 
byly poskytnuty, 

b) obecné/agregované informace o předepisování přípravků, 
c) údaje umožňující segmentaci zainteresovaných osob podle geografického regionu nebo odbornosti, 
d) údaje o akcích/konferencích, jichž jste se zúčastnili nebo se zúčastníte, 



4 

e) údaje o síti klientů (vztahy s dalšími HCP a ZZ), 
f) informace o aktivitách, např. zda byly otevřeny e-maily, které jsme vám poslali, zda jste přijali naši 

pozvánku na konferenci nebo do online obsahu apod., 
g) případné další informace, které nám poskytnete, např. při vyplňování našich formulářů nebo zadávání 

údajů pro účely akcí nebo konferencí, které navštívíte, nebo během osobních návštěv a telefonátů s našimi 
zástupci.  

3. Údaje pro správu souhlasu: Informace o tom, jaké formáty a kanály komunikace využíváte a jak často a jaké 
jsou vaše preference. 

Pokud výše uvedené informace neposkytnete, společnosti UCB nebude moci řídit své pracovní vztahy s vámi. 
 
U některých z analýz uvedených výše (např. abychom mohli optimalizovat naši interakci a komunikaci s vámi na základě vašich preferencí nebo 
abychom mohli identifikovat klíčové osoby ovlivňující veřejné mínění nebo studijní místa pro pořádání klinických studií) může společnost UCB 
čas od času také využívat techniky umělé inteligence (včetně strojového učení). V takovém případě budou přijata veškerá příslušná organizační 
a bezpečnostní opatření – v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů –, aby byla zajištěna ochrana soukromí, již ve fázi 
návrhu („privacy by design“). Jde např. o minimalizaci množství údajů, přísné omezení přístupu, lidské zásahy apod. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A. 
- z důvěryhodných veřejně dostupných zdrojů (včetně online zdrojů, např. PubMed, Clinical Trials.gov nebo 

webových stránek kongresů a univerzit), 
- monitorováním našich IT nástrojů a služeb (služeb včetně e-mailů, které vám zasíláme na vaši žádost / s vaším 

souhlasem) 
Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Hlavní data: Po dobu trvání našich pracovních vztahů s vámi. V případě odchodu HCP do důchodu nebo 
ukončení jeho pracovní činnosti: maximálně 36 týdnů poté, co o tom budeme informováni. 

- Údaje o aktivitách: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 60 měsíců od uskutečnění aktivity (např. akce, 
kongresu, osobní návštěvy nebo telefonátu). 

- Údaje pro správu souhlasu: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 120 měsíců od získání vašeho souhlasu. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti UCB při vykonávání a zdokonalování její 
podnikatelské činnosti (např. pro účely vytváření hodnoty pro pacienty se závažnými onemocněními, které patří 
do terapeutické oblasti zájmu společnosti UCB), k efektivnímu řízení našich lidských a finančních zdrojů 
a k udržování a optimalizování pracovních vztahů s vámi (např. plánování, sledování a zkvalitňování naší 



5 

interakce s vámi). Společnost UCB se za tímto účelem snaží zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou 
zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv a svobod, včetně ochrany vašeho soukromí (**).  

- (O souhlas vás požádáme předtím, než vám začneme zasílat e-maily v rámci přímého marketingu, jak je 
podrobněji popsáno v bodě 6 a 7 níže). 
 

 
2. Abychom mohli efektivně řídit naše vztahy s vámi v rámci dohod o spolupráci s našimi partnery (včetně 

a pokud je to uplatnitelné dalších farmaceutických společnostmi) a zamezili duplicitní komunikaci 
s vámi, společnost UCB: 

 
Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen v našich 

databázích, 
b) kontaktní údaje: poštovní adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, 
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, lékařské vzdělání, informace o odborné praxi, 

2. Údaje o aktivitách (tj. údaje týkající se naší pracovní interakce s vámi kromě klinických aktivit): 
a) údaje o uskutečněných telefonátech a osobních návštěvách: datum posledního telefonátu/návštěvy, další 

naplánovaný telefonát/návštěva, diskutovaná témata, hlavní zprávy od vás, údaje o přípravcích, které vám 
byly poskytnuty, 

b) informace o předepisování přípravků, 
c) údaje o akcích, jichž jste se zúčastnili nebo se zúčastníte, 

 
Pokud výše uvedené informace neposkytnete, společnosti UCB nebude moci řídit své pracovní vztahy s vámi. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A,  
- od našich partnerů, s nimiž jsme uzavřeli dohodu o spolupráci (např. od dalších farmaceutických společností). 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Hlavní data: Po dobu trvání našich pracovních vztahů s vámi. V případě odchodu HCP do důchodu nebo 
ukončení jeho pracovní činnosti: maximálně 36 týdnů poté, co o tom budeme informováni. 

- Údaje o aktivitách: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 60 měsíců od uskutečnění aktivity (např. akce, 
kongresu, osobní návštěvy nebo telefonátu). 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 
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- Našim partnerům, s nimiž jsme uzavřeli dohodu o spolupráci (např. v nezbytném rozsahu dalším farmaceutickým 
společnostem). 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti UCB při vykonávání její podnikatelské činnosti 
(např. pro účely výzkumu a vývoje nových léčivých přípravků a vytváření hodnoty pro pacienty se závažnými 
onemocněními, které patří do terapeutické oblasti zájmu společnosti UCB), k efektivnímu řízení našich lidských 
a finančních zdrojů a k udržování pracovních vztahů s vámi. Společnost UCB se za tímto účelem snaží 
zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv 
a svobod, včetně ochrany vašeho soukromí (**). 

3. K získání zpětné vazby a odborných názorů (např. prostřednictvím poradních komisí nebo nástrojů 
průzkumu trhu a mínění) (i) na to, co je pro vás a/nebo vaše pacienty důležité, (ii) na významné trendy 
v péči o pacienty ve vaší odbornosti, (iii) jak vnímáte společnost UCB a její přípravky a (iv) jak bychom 
mohli naše služby a přípravky dále rozvíjet a přizpůsobovat, společnost UCB: 

 
Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) obecné a identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen 

v našich databázích,  
b) kontaktní údaje: poštovní adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa,  
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, lékařské vzdělání, informace o odborné praxi, oblast(i) 

odborného zájmu, 
d) údaje umožňující segmentaci zainteresovaných osob podle geografického regionu nebo odbornosti, 
e) agregované údaje o digitálním chování: údaje o digitální přítomnosti, digitálních návštěvnících a digitálních 

aktivitách  
2. Údaje o aktivitách (tj. údaje týkající se naší pracovní interakce s vámi kromě klinických aktivit): 

a) vaše postřehy: např. váš pohled na terapeutické koncepce a přístup k přípravkům a/nebo terapeutickým 
oblastem naší společnosti,  

b) případné další informace nebo zpětnou vazbu o naší společnosti a o našich přípravcích a/nebo terapeutických 
oblastech, které nám poskytnete podle vlastního uvážení v rámci našich vztahů s vámi 

3. Údaje pro správu souhlasu: Přihlášení ke komunikaci nebo odhlášení od komunikace různými kanály 
(tj. přihlášení k odběru a odhlášení odběru určitých e-mailů týkajících se průzkumu trhu). 
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Pokud nám výše uvedené údaje neposkytnete, společnost UCB nebude moci plnit své oprávněné zájmy (viz níže).  
Pokud jsou takové údaje sdělovány v souvislosti se smlouvami, jsou některé z takových údajů nezbytné, aby bylo možné smlouvu uzavřít (viz 
dále bod 8). Pokud nám takové osobní údaje nesdělíte, nebude s vámi moci společnost UCB smlouvu uzavřít. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A.  
- od provozovatelů sociálních médií v souladu s jejich podmínkami, 
- z veřejně dostupných online zdrojů (např. PubMed, Clinical Trials.gov nebo webových stránek kongresů 

a univerzit) 
Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Hlavní data: Po dobu trvání našich pracovních vztahů s vámi. V případě odchodu HCP do důchodu nebo 
ukončení jeho pracovní činnosti: maximálně 36 týdnů poté, co o tom budeme informováni. 

- Údaje o aktivitách: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 60 měsíců od uskutečnění aktivity (např. akce, 
kongresu, osobní návštěvy nebo telefonátu). 

- Údaje pro správu souhlasu: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 120 měsíců od získání vašeho souhlasu. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti UCB při vykonávání její podnikatelské činnosti 
(např. pro účely výzkumu a vývoje nových léčivých přípravků a vytváření hodnoty pro pacienty se závažnými 
onemocněními, které patří do terapeutické oblasti zájmu společnosti UCB) a k udržování pracovních vztahů 
s vámi. Společnost UCB se za tímto účelem snaží zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou 
zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv a svobod, včetně ochrany vašeho soukromí (**). (Pokud 
jde o zpracovávání údajů pro uzavření smlouvy s vámi, např. v souvislosti s členstvím v poradní komisi nebo 
v účasti v průzkumu trhu, odkazujeme na bod 8 níže.)  

 
4. Abychom mohli odpovídat na vaše dotazy a poskytovat vám požadovanou podporu, společnost UCB: 
 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. obecné a identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen v našich 
databázích, 

2. kontaktní údaje: poštovní adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresa (podle komunikačního kanálu, kterým 
nás kontaktujete), 

3. identifikátory specifické pro konkrétní země (např. identifikační číslo zdravotnického pracovníka v místním 
systému zdravotní péče), 
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4. případné další informace, které nám poskytnete v souvislosti s vaším dotazem nebo vaší žádostí o podporu (nebo 
které mohou být vyžadovány ze zákona). 

Pokud nám výše uvedené údaje neposkytnete, nebudeme moci váš dotaz nebo vaši žádost (o podporu) vyřídit. Pokud nám neposkytnete údaje 
vyžadované ze zákona, nebudeme moci plnit naše zákonné povinnosti. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás,  
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A. 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Zpracovávání odpovědi na váš požadavek a jeho vyřizování.  
- V případě informací, které musíme zpracovávat, abychom splnili naše zákonné povinnosti (např. v souvislosti 

s hlášením nežádoucích příhod), tak dlouho, jak to vyžadují platné právní předpisy. 
Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jíž jste stranou, nebo za účelem podniknutí opatření na vaši žádost před 
uzavřením takové smlouvy. 

- Zpracování nezbytné pro plnění našich zákonných povinností (např. v souvislosti s hlášením nežádoucích příhod). 

 
5. Abychom mohli vést evidenci o vzorcích přípravků, které vám zasíláme, společnost UCB: 

 
Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen v našich 

databázích, 
b) kontaktní údaje: poštovní adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, 
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, oblast(i) odborného zájmu. 

2. Údaje o aktivitách (tj. údaje týkající se naší pracovní interakce s vámi kromě klinických aktivit): 
a) počet a kategorie vyžádaných a dodaných vzorků přípravků, datum dodání*,  
b) váš podpis potvrzující příjem vzorků, 
c) případné další informace vyžadované ze zákona. 

Pokud nám výše uvedené osobní údaje neposkytnete, nebudete moci dostávat vzorky přípravků od společnosti UCB. 
Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- (v nezbytném rozsahu) od ZZ, v němž pracujete, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A. 
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Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- 120 měsíců kvůli sledování zásob (sledování šarží). 
- Záznamy o dodávaných vzorcích jsou uchovávány v souladu s platnými právními požadavky a s článkem 19 kodexu 

federace EFPIA o nakládání s vzorky léčivých přípravků. 
Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- V případě osobních údajů vyžadovaných ze zákona zpracování nezbytné k plnění našich zákonných povinností 
(např. předpisů týkajících se distribuce vzorků léčivých přípravků apod.). 

- V ostatních případech zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti UCB při vykonávání její 
podnikatelské činnosti, např. k poskytování správných informací o přípravcích a správných vzorků nebo 
k dodržování odvětvových standardů a požadavků v této oblasti. Společnost UCB se za tímto účelem snaží zachovávat 
přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv a svobod, včetně ochrany 
vašeho soukromí (**).  

 
6. Abychom vás mohli zvát na (námi pořádaná) akademická, odborná a propagační setkání, akce nebo 

konference související s vaší lékařskou odborností a abyste se takových setkání mohli účastnit, 
společnost UCB 

 
Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) obecné a identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen 

v našich databázích, 
b) kontaktní údaje: poštovní adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, 
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, oblast(i) odborného zájmu, 
d) identifikátory specifické pro konkrétní země (např. identifikační číslo zdravotnického pracovníka v místním 

systému zdravotní péče), 
2. Údaje o aktivitách (tj. údaje týkající se naší pracovní interakce s vámi kromě klinických aktivit a související s vaší 

účastí na zmíněných setkáních, akcích a konferencích): 
a) údaje o akcích/konferencích, jichž jste se zúčastnili nebo se zúčastníte,  
b) údaje o diskutovaných tématech, hlavní zprávy od vás, údaje o přípravcích, které vám byly poskytnuty, 
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c) údaje o cestě a logistické údaje, (případné) stravovací preference a případně další informace nezbytné 
k umožnění vaší účasti na konferencích, setkáních a akcích sponzorovaných nebo organizovaných 
společností UCB, na něž se přihlásíte. 

3. Údaje pro správu souhlasu Informace o tom, jaké formáty a kanály komunikace využíváte a jak často a jaké 
jsou vaše preference. 

Pokud nám výše uvedené údaje neposkytnete, nebudeme vás moci zvát na konference, setkání a akce pořádané společností UCB a nebudete 
se moci takových akcí účastnit. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů (např. cestovních kanceláří) uvedených v bodě 5.A, 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Hlavní data: Po dobu trvání našich pracovních vztahů s vámi. V případě odchodu HCP do důchodu nebo 
ukončení jeho pracovní činnosti: maximálně 36 týdnů poté, co o tom budeme informováni. 

- Údaje o aktivitách: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 60 měsíců od uskutečnění aktivity (např. akce, 
kongresu, osobní návštěvy nebo telefonátu). 

- Údaje pro správu souhlasu: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 120 měsíců od získání vašeho souhlasu. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- V případě informací týkajících se zasílání a přijímání zpráv o akademických, odborných a propagačních 
setkáních, akcích a konferencích pořádaných společností UCB zpracování na základě vašeho souhlasu.  

- V případě informací nezbytných k umožnění vaší účasti na konferencích, setkáních nebo akcích pořádaných 
společností UCB, na něž jste se přihlásili, zpracování na základě smlouvy. 

7. Abychom vám mohli e-mailem nebo jinou elektronickou cestou zasílat marketingová sdělení týkající se 
aktuálních lékařských a odborných aktualit (např. důležitých aktuálních zpráv o určitých 
onemocněních nebo o určité léčbě), informací o naší společnosti a/nebo přípravků a služeb, které 
nabízíme, nebo hloubkové odkazy na weby společnosti UCB obsahující takové informace, společnost 
UCB: 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

1. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) obecné a identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen 

v našich databázích, 
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b) kontaktní údaje: e-mailová adresa, 
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, oblast odborného zájmu, 
d) oblast vašeho zájmu,  
e) identifikátory specifické pro konkrétní země (např. identifikační číslo zdravotnického pracovníka v místním 

systému zdravotní péče), 
2. Elektronické identifikátory: 

a) Informace shromážděné pomocí souborů cookies, které budou nastaveny během vaší návštěvy webů 
společnosti UCB (např. když budete nasměrováni na naše weby kliknutím na „hloubkové odkazy“ poskytnuté 
v e-komunikaci vám zaslané). (Jako hloubkové odkazy označujeme hyperlinky vložené do komunikace 
společnosti UCB, které umožňují zdravotnickým pracovníkům navštívit určité weby společnosti UCB jim 
určené a přeskočit přitom obvyklé přihlašování). Další informace o souborech cookies používaných na webech 
společnosti UCB najdete v zásadách souborů cookies na příslušném webu.  

3. Údaje o aktivitách (tj. údaje týkající se naší pracovní interakce s vámi kromě klinických aktivit): 
b) informace o aktivitách, např. zda byly otevřeny e-maily, které jsme vám poslali, zda jste přijali naši pozvánku 

např. do online obsahu apod. 
4. Údaje pro správu souhlasu (např. informace o tom, jaké formáty a kanály komunikace využíváte a jak často 

a jaké jsou vaše preference): 
a) zda jste se přihlásili k odběru takových sdělení, nebo 
b) zda jste odběr takových sdělení odhlásili. 

Pokud nám výše uvedené údaje neposkytnete, společnost UCB vám nebude zasílat vyžádaná marketingová sdělení. 
Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A. 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Hlavní data: Po dobu trvání našich pracovních vztahů s vámi. V případě odchodu HCP do důchodu nebo 
ukončení jeho pracovní činnosti: maximálně 36 týdnů poté, co o tom budeme informováni. 

- Elektronické identifikátory: Další informace o dobách uchovávání souborů cookies používaných na webech 
společnosti UCB najdete v zásadách souborů cookies na příslušném webu. 

- Údaje pro správu souhlasu: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 120 měsíců od získání vašeho souhlasu. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 
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Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracovávání na základě vašeho souhlasu. 
- U souborů cookies zpracovávání na základě vašeho souhlasu (vyjma nezbytně nutných souborů cookies). Další 

informace najdete v zásadách souborů cookies na tom webu, který navštívíte. 
8. Aby společnost UCB mohla: 

a. [na agregované uživatelské úrovni – prostřednictvím Google Analytics] podporovat a 
zdokonalovat funkčnost našich webů a lépe rozumět vzorcům jejich používání, používáme 
soubory cookies, např. tak, že uchováváme a vyhodnocujeme informace o nedávném využití 
našeho webu vámi, a jak přistupujete k různým funkcím našeho webu, pro analytické potřeby, 
abychom mohli naše weby činit intuitivnějšími; 

b. [na individuální úrovni] získávat postřehy ohledně vašich preferencí a zájmů sledování vašeho 
chování při procházení webu (webů) společnosti UCB, které navštívíte, abychom tyto informace 
mohli použít k přizpůsobení naší interakce (včetně osobních setkání a jiné komunikace) s vámi, 
společnost UCB: 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

Na některých z našich webů nasazujeme Google Analytics, což umožňuje anonymizované nebo agregované 
sledování návštěvníků webů, zatímco na některých jiných webech si můžeme vyžádat váš souhlas dovolující 
sledování individuálních uživatelů. Souhlas(y) s používáním souborů cookies bude (budou) řešeny prostřednictvím 
proužku o souborech cookies a střediska preferencí pro ten web společnosti UCB, který navštívíte. Žádné takové 
soubory nebudou nastaveny, dokud a jestli souhlas neudělíte. 
 
[na agregované uživatelské úrovni – prostřednictvím Google Analytics – do té míry, do jaké jste přijali nastavení 
takového souboru (takových souborů) cookies] 

- Elektronické identifikační údaje: IP adresa 
- informace o vzorcích používání shromážděné pomocí takových souborů cookies 

 
Pokud nám výše uvedené osobní údaje neposkytnete, je možné, že příslušný web společnosti UCB (nebo některé jeho prvky) nebudou 
přístupné. 
 
[na individuální úrovni – do té míry, do jaké jste přijali nastavení takového souboru (takových souborů) cookies] 
1. Elektronické identifikátory: 
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a) IP adresa 
b) Informace shromážděné pomocí souborů cookies týkající se vašeho chování při procházení: navštívené 

webové stránky společnosti UCB, trvání návštěvy, čas a datum návštěvy. Další informace o veškerých 
používaných souborech cookies najdete v zásadách souborů cookies na příslušném webu.  

2. Základní údaje (tzn. údaje, které slouží k vaší identifikaci v našich systémech): 
a) obecné a identifikační údaje: např. celé jméno, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen 

v našich databázích, 
b) kontaktní údaje: e-mailová adresa, poštovní adresa nemocnic(e) nebo ZZ, kde pracujete, 
c) pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, oblast odborného zájmu, 
d) oblast vašeho zájmu,  
e) identifikátory specifické pro konkrétní země (např. identifikační číslo zdravotnického pracovníka v místním 

systému zdravotní péče), 

Pokud výše uvedené údaje neposkytnete, společnost UCB nebude přizpůsobovat svou interakci s vámi v souladu s vašimi preferencemi. 
Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Pokud jde o soubory cookies, viz naše zásady souborů cookies. 
- Údaje týkající se vašeho chování při procházení: Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 12 měsíců. 
- Hlavní data: Po dobu trvání našich pracovních vztahů s vámi. V případě odchodu HCP do důchodu nebo 

ukončení jeho pracovní činnosti: maximálně 36 týdnů poté, co o tom budeme informováni. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externíim zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Nastavení souborů cookies ve vašem prohlížeči bude podléhat vašemu souhlasu (vyjma nezbytně nutných 
souborů cookies). Další informace najdete v zásadách souborů cookies na webu společnosti UCB, který 
navštěvujete.  

- Ke zpracování informací z těchto souborů cookies bude docházet u těch z webů společnosti UCB, kde budou 
takové soubory cookies povoleny a jen do té míry, do jaké jste přijali umisťování těchto souborů cookies do svého 
prohlížeče. V případě, že související zpracování informací je nezbytné pro potřeby oprávněných zájmů společnosti 
UCB při (i) vykonávání její podnikatelské činnosti a zdokonalování jejích služeb a přípravků (včetně jejích webů a 
obsahu) a (ii) přizpůsobování interakcí (včetně osobních setkání a jiné komunikace) s vámi, na základě vašich 
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potřeb a preferencí. Společnost UCB se za tímto účelem snaží zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi její 
potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv a svobod, včetně ochrany vašeho soukromí (**). 

9. Abychom s vámi nebo se ZZ, v němž pracujete, mohli uzavírat smlouvy a abychom mohli plnit naše 
závazky a uplatňovat naše práva z takových smluv (včetně fakturace, pokud se našeho vztahu týká), 
společnost UCB (v přiměřeném rozsahu): 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

HCP pracující ve ZZ: 
- identifikační údaje: např. celé jméno, osobní číslo, titul, jazyk, jedinečný identifikátor, který vám je přidělen v našich 

databázích, 
- kontaktní údaje: poštovní adresa, telefonní číslo (čísla), e-mailová adresa, 
- pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, odbornost, lékařské vzdělání, informace o odborné praxi, 
- platební údaje (např. číslo bankovního účtu nebo daňové údaje, jsou-li potřeba), 
- další údaje, které jsme povinni získávat ze zákona (např. v rámci klinických hodnocení) nebo které jsou nezbytné 

pro uzavírání nebo plnění smluv. 
 
HCP jako samostatně výdělečné osoby: 
- tytéž osobní údaje jako u HCP pracujících ve ZZ, 
- platební údaje (např. číslo bankovního účtu nebo daňové údaje, jsou-li potřeba). 

 
Výše uvedené údaje jsou požadovány/nezbytné pro účely uzavření smlouvy. Pokud nám takové osobní údaje nesdělíte, nebude společnost 
UCB moci smlouvu s vámi nebo s vaším ZZ uzavřít.  
Ze zákona mohou být případně vyžadovány ještě některé další údaje. Pokud nám neposkytnete údaje vyžadované ze zákona, nebudeme moci 
plnit naše zákonné povinnosti. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás, 
- (v nezbytném rozsahu) od ZZ, v němž pracujete, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A. 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Po dobu trvání výše uvedené smlouvy a ještě pět let po jejím ukončení (pro daňové a účetní účely), pokud není 
nutné takové údaje uchovávat déle kvůli vzniku, uplatnění nebo obhajobě zákonných nároků nebo k dodržení 
zákonné povinnosti, která vyžaduje takové další zpracovávání. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 
- Kontrolními úřady.  



15 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

v případě osobních údajů, které jsme povinni získat od vás nebo o vás ze zákona:  
- Zpracování nezbytné pro plnění našich zákonných povinností.  

V případě ostatních osobních údajů: 
HCP pracující ve ZZ: 
- Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti UCB při vykonávání její podnikatelské činnosti 

a při řízení smluvních vztahů se ZZ, v němž / pro nějž pracujete. Společnost UCB se za tímto účelem snaží 
zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv 
a svobod, včetně ochrany vašeho soukromí (**).  

HCP jako samostatně výdělečné osoby: 
- Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s vámi nebo k učinění nějakých kroků na vaši žádost před 

uzavřením smlouvy. 

10. Abychom mohli (i) dodržovat zákonné povinnosti vůči EU, resp. zákonné povinnosti členského státu 
EU (týkající se např. farmakovigilance, archivace a uchovávání záznamů, transparentnosti apod.), 
(ii) provádět audity požadované kontrolními úřady a (iii) odpovídat na žádosti kontrolních úřadů 
a soudních orgánů (z EU / členských států EU), společnost UCB: 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

- identifikační údaje: např. celé jméno, funkce/titul, iniciály, 
- kontaktní údaje: např. e-mailová adresa, telefonní číslo (čísla), poštovní adresa,  
- pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, 
- případné další údaje požadované podle našich zákonných povinností (např. v souvislosti s hlášením nežádoucích 

příhod, další údaje o nežádoucích příhodách a vašemu podílu na ní, hlášení pro účely transparentnosti, údaje 
o poskytnutém hodnotném plnění apod.).  

Poskytování těchto údajů je vyžadováno ze zákona. Pokud nám je neposkytnete, nebude moci společnost UCB plnit své zákonné povinnosti. 
Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás,  
- (v nezbytném rozsahu) od ZZ, v němž / pro nějž pracujete, 
- od třetích stran (např. od vašich pacientů nebo od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených 

v bodě 5.A atd.). 
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Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Vyžadovanou k plnění našich zákonných povinností. Např. v případě informací souvisejících s nežádoucími 
příhodami po dobu 10 let od ukončení registrace příslušného přípravku. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Příslušnými kontrolními a státními úřady.  
- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 
- Veřejnosti v rámci transparentnosti. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné k plnění našich zákonných povinností (vyplývajících např. z právních předpisů 
o farmakovigilanci nebo o transparentnosti). 

11. Abychom mohli dodržovat odvětvové směrnice týkající se transparentnosti (na rozdíl od závazných 
právních předpisů uvedených výše v bodě 10), společnost UCB: 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

- identifikační údaje: např. celé jméno, funkce/titul, iniciály,  
- kontaktní údaje: např. e-mailová adresa, telefonní číslo (čísla), poštovní adresa,  
- pracovní údaje: např. vaše pracovní zařazení, 
- převody hodnotného plnění (včetně výdajů a některých dalších finančních údajů, např. částek, které vám byly 

vyplaceny), 
- souhlas s přijímáním e-mailů o zveřejnění převodu hodnotného plnění (před zveřejněním), 
- případné další informace vyžadované podle odvětvových směrnic. 

Pokud nám výše uvedené údaje neposkytnete, společnost UCB nebude moci dodržovat platné odvětvové směrnice. 
Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás,  
- (v nezbytném rozsahu) od ZZ, v němž / pro nějž pracujete, 
- od našich externích zpracovatelů osobních údajů uvedených v bodě 5.A. 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Vyžadovanou platnými odvětvovými směrnicemi. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Příslušnými kontrolními a státními úřady. 
- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 
- Veřejností. 
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Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- V případě informací týkajících se odesílání a přijímání zpráv o zveřejnění převodu hodnotného plnění (před 
zveřejněním) zpracován na základě vašeho souhlasu. 

Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti UCB při dodržování odvětvových požadavků/směrnic a při 
vykonávání její podnikatelské činnosti transparentním způsobem. Společnost UCB se za tímto účelem snaží zachovávat 
přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv a svobod, včetně ochrany 
vašeho soukromí (**). Tyto zásady ochrany osobních údajů odkazují pouze na právní základ pro zpracování v souladu s požadavky GDPR. 
Společnost UCB bude nadále dodržovat odvětvový kodex federace EFPIA upravující souhlas se zveřejňováním pro účely transparentnosti. 

12. Abychom mohli chránit obchodní zájmy společnosti UCB, např. proti zákonným nárokům 
a v soudních sporech, a abychom mohli transakce dokládat, společnost UCB: 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

- Osobní údaje (včetně údajů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů) v rozsahu, v jakém jsou 
relevantní pro zákonný nárok, soudní spor nebo transakci. 

Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás,  
- (v nezbytném rozsahu) od ZZ, v němž / pro nějž pracujete, 
- (v nezbytném rozsahu) od našich externích zpracovatelů osobních údajů. 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Uplatňování zákonného nároku nebo obhajoby proti němu, resp. po dobu vedení soudního sporu nebo nutnosti 
doložit transakci.  

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Příslušnými kontrolními a státními úřady. 
- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovateli uvedenými v bodě 5.A. 
- Našimi poradci a externími konzultanty. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů UCB, mezi něž patří vykonávání její podnikatelské činnosti 
a hájení jejích zájmů v případě nároků a soudních sporů. Společnost UCB se za tímto účelem snaží zachovávat 
přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv a svobod, 
včetně ochrany vašeho soukromí (**).  

13. Abychom mohli (i) provádět audity podle mimoevropských právních předpisů, (ii) dodržovat platné 
právní předpisy i mimo Evropu a (iii) vyřizovat požadavky soudních orgánů a kontrolních úřadů 
z mimoevropských zemí, společnost UCB: 

Shromažďuje o vás 
tyto osobní údaje: 

- osobní údaje uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud jsou relevantní pro audit nebo dodržení 
zákonného požadavku či požadavku kontrolního úřadu.  
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Získává tyto osobní 
údaje: 

- od vás,  
- (v nezbytném rozsahu) od ZZ, v němž / pro nějž pracujete, 
- (v nezbytném rozsahu) od našich externích zpracovatelů osobních údajů. 

Uchovává (*) vaše 
osobní údaje po dobu: 

- Vyžadovanou k plnění našich zákonných povinností. 

Sdílí vaše osobní údaje 
s: 

- Příslušnými kontrolními a státními úřady. 
- Dceřinými a sesterskými společnostmi UCB a externími zpracovately uvedenými v bodě 5.A. 

Vychází z tohoto 
právního základu podle 
GDPR: 

- Zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů UCB, mezi něž patří vykonávání její podnikatelské činnosti 
a dodržování platných právních předpisů, kterými se řídí její podnikání. Společnost UCB se za tímto účelem snaží 
zachovávat přiměřenou rovnováhu mezi její potřebou zpracovávat vaše osobní údaje a ochranou vašich práv 
a svobod, včetně ochrany vašeho soukromí (**).  

 
(*) Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu uvedenou v tabulce výše. Dobu uchovávání uvedenou v naší směrnici o době uchovávání 
údajů stanovují tyto předpisy:  
 

− platné právní předpisy,  
− odvětvové směrnice a  
− u kategorií údajů, pro které neplatí žádné výslovné zákonné nebo právní požadavky, některé další určující faktory, např. potřeba prokázat 

nebo vynutit určitou transakci nebo smlouvu, vymáhat naše zásady atd.  

Vaše osobní údaje vymažeme, jakmile vyprší výše uvedená doba jejich uchovávání nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracovávání 
nebo odvoláte souhlas s jejich zpracováváním (v případě, že jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu), ledaže si budeme muset takové 
údaje ponechat kvůli stanovení, uplatnění nebo obhajobě zákonných nároků, ochraně práv jiné fyzické či právnické osoby, dodržení zákonných 
povinností v rámci Evropské unie nebo jakožto členského státu Evropské unie, pokud takové další zpracovávání vyžadují, nebo nutnosti doložit 
nebo vymáhat nějakou transakci či smlouvu nebo vymáhat naše zásady. 
 
 
(**) Pro další informace nebo s případnými dotazy k tomu, jak tuto rovnováhu posuzujeme, nás kontaktujte prostřednictvím některého 
z komunikačních kanálů uvedených v bodě 1 výše („Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat“).
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4. JAKÁ MÁTE PRÁVA A JAK JE MŮŽETE UPLATNIT 
 

A. Vaše práva 
 
Právo na přístup 
 
Máte právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme nějaké vaše osobní údaje, a pokud 
ano, máte právo získat od nás kopii vašich osobních údajů (pokud tím nebudou ovlivněna 
práva nebo svobody někoho jiného). Další informace najdete v bodě 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
Právo na opravu 
 
Máte právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu. Můžete 
také požádat o doplnění neúplných osobních údajů poskytnutím prohlášení obsahujícího 
takové doplňující údaje. Další informace najdete v bodě 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
Právo na výmaz osobních údajů 
 
Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného prodlení, a to 
v některém z těchto důvodů: 
 

- Vaše osobní údaje už nejsou nezbytné pro účely, k nimž byly zpracovávány. 
- V případě zpracovávání na základě vašeho souhlasu odvoláte souhlas a my 

nemáme žádný jiný zákonný důvod k takovému zpracovávání. 
- Uplatníte námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů (další informace 

o právu uplatnit námitku viz níže) a pro takové zpracovávání neexistují žádné 
oprávněné důvody, které by měly přednost. 

- Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně. 
- Vaše osobní údaje musí být vymazány kvůli dodržení zákonné povinnosti EU nebo 

členského státu EU, která se vztahuje na společnost UCB. 

Vaše právo na vymazání osobních údajů neplatí, pokud je zpracovávání nezbytné: 
- k uplatnění práva na svobodu projevu a svobodného přístupu k informacím, 
- dodržení zákonné povinnosti EU nebo členského státu EU, která se vztahuje na 

společnost UCB, 
- z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví podle článku 9 odst. 2 písm. 

h) a i) GDPR a článku 9 odst. 3 GDPR, 
- pro archivační účely ve veřejném zájmu, účely vědeckého nebo historického 

výzkumu nebo statistické účely v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR, 
- k určení, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků. 

Další informace najdete v bodě 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
Právo na omezení zpracování 
 
Máte právo požádat společnost UCB o omezení zpracovávání vašich osobních údajů, 
pokud je splněna některá z těchto podmínek: 
 

- V dobré víře zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás vedeme; v takovém 
případě bude omezení zpracování platit po dobu, než ověříme přesnost vašich 
osobních údajů. 

- Zpracování je protiprávní a vy místo o vymazání osobních údajů požadujete 
omezení jejich zpracování. 
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- Vaše osobní údaje už nepotřebujeme, ale jsou nezbytné ke stanovení, uplatnění 
nebo obhajobě zákonných nároků. 

- V souladu s příslušným ustanovením GDPR uplatníte námitku proti zpracování 
vašich osobních údajů; v takovém případě bude omezení zpracování platit po dobu, 
než ověříme, zda naše oprávněné důvody nemají přednost před vašimi 
oprávněnými důvody. 

Bez ohledu na výše uvedené máme právo uchovávat vaše osobní údaje i nadále (až do 
konce doby jejich uchovávání) nebo je zpracovávat pro účely stanovení, uplatnění nebo 
obhajoby zákonných nároků nebo k ochraně práv jiných fyzických či právnických osob. 
Pokud požádáte o omezení zpracování, upozorníme vás, než omezení zpracování skončí. 
Další informace najdete v bodě 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
Právo uplatnit námitku proti zpracování 
 
Na základě vaší konkrétní situace máte také právo kdykoli uplatnit námitku proti zpracování 
vašich osobních údajů ve společnosti UCB, pokud jsou zpracovávány v rámci oprávněných 
zájmů společnosti UCB jakožto správce osobních údajů. Společnost UCB v takovém 
případě už vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat, pokud: 
 

- neprokáže přesvědčivé oprávněné důvody pro jejich zpracovávání, které mají 
přednost před vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo 

- to nebude nezbytné k určení, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků. 

Máte kdykoliv právo uplatnit námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého 
marketingu, což zahrnuje také vytváření profilů pro přímý marketing. Další informace najdete 
v bodě 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
Právo na přenositelnost údajů 
 
Pokud tím nebudou ovlivněna práva nebo svobody někoho jiného, máte právo získat 
osobní údaje, které jste poskytli společnosti UCB, ve strukturovaném, běžně používaném, 
strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci bez jakýchkoli překážek na 
straně společnosti UCB, pokud zpracování: 
 

- probíhá na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy nebo 
- je prováděno automatizovanými prostředky. 

Další informace najdete v bodě 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
Právo na odvolání souhlasu 
 
Pokud nám poskytnete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo 
souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. 
 
Další informace naleznete v části 4.B „Jak uplatnit svá práva“. 
 
B. Jak uplatnit svá práva 
 
Pokud budete chtít uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte společnost UCB 
(viz bod 1, „Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat“). Uveďte jasně, jaké právo (jaká práva) 
uplatňujete, a vaše kontaktní údaje (včetně platné e-mailové nebo poštovní adresy), 
abychom vám mohli na vaši žádost odpovědět. Upozorňujeme, že může být požádáni do 
doložení vaší totožnosti.  
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Žádosti o uplatnění některého z výše uvedených práv vyřizujeme do jednoho měsíce od 
doručení žádosti. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena o další dva měsíce, 
ale v takovém případě vás o jejím prodloužení budeme informovat do jednoho měsíce po 
doručení původní žádosti s uvedením důvodů pro prodloužení lhůty. 
 
Právo podat stížnost u dozorového úřadu 
 
Pokud se budete domnívat, že zpracovávání osobních údajů společností UCB porušuje 
nařízení GDPR, máte v souladu s článkem 77 nařízení GDPR máte právo podat stížnost 
u dozorového úřadu, zejména v členském státě Evropské unie, kde máte trvalý pobyt, kde 
pracujete, nebo kde k údajnému porušení předpisů dochází. Pokyny, jak takovou stížnost 
podat, najdete na webu příslušného národního dozorového úřadu.  
 
5. DALŠÍ PODROBNOSTI O TOM, JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME 

 
A. S kým vaše osobní údaje sdílíme 

Zásady  
 

Vaše osobní údaje sdílíme pouze způsoby popsanými v těchto ZÁSADÁCH PRO HCP 
(podrobnosti viz výše), které mohou být průběžně aktualizovány. 

Dceřiné a sesterské společnosti UCB a externí zpracovatelé osobních údajů 
Společnost UCB sdílí nebo sděluje vaše osobní údaje svým zaměstnancům, dceřiným 
a sesterským společnostem, externím poskytovatelům služeb, kteří zpracovávají osobní 
údaje z pověření společnosti UCB pro výše uvedené účely, a svým partnerům 
(např. dalším farmaceutickým společnostem), s nimiž má uzavřenou smlouvu o spolupráci, 
jestliže takové údaje potřebují znát.  
 
K externím poskytovatelům služeb patří poskytovatelé cloudových služeb, společnosti 
poskytující IT služby, konzultační služby nebo outsourcing, poskytovatelé databází, 
poskytovatelé průzkumu trhu, dodavatelé doručující zásilky pacientům domů v rámci 
domácí péče, agentury a organizátoři akcí, cestovní kanceláře a agentury, banky 
a pojišťovny, pokud nám poskytují nějaké služby. Tito poskytovatelé služeb poskytují své 
služby z míst v Evropském hospodářském prostoru (EHP) i mimo něj. 
 
K dalším třetím stranám patří kontrolní a státní úřady (viz níže v těchto ZÁSADÁCH PRO 
ZP), naši poradci a externí právní konzultanti, naši auditoři a případné další třetí strany, 
s nimž se společnost UCB slouží nebo které společnost UCB odkoupí (viz níže v těchto 
ZÁSADÁCH PRO ZP).  
 
Dodržování právních předpisů a soudní řízení 
Společnost UCB sděluje vaše osobní údaje, pokud: 

− je povinna tak činit podle platných právních předpisů, na žádost státního úřadu nebo 
na žádost orgánů činných v trestním řízení, 

− je to pro účely stanovení nebo uplatnění našich zákonných práv nebo obhajoby proti 
zákonným nárokům, 

− je to pro účely šetření, prevence nebo přijímání opatření proti nezákonným 
aktivitám, v případě podezření na podvod, v situacích, kdy někomu může hrozit 
fyzické nebezpečí, v případě porušení našich zásad nebo v dalších případech, kdy 
je to vyžadováno ze zákona. 

Jiné 
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Pokud nějaká třetí strana získá celou naši podnikatelskou činnost a/nebo veškerá naše 
aktiva (nebo jejich podstatnou část), sdělíme takové třetí straně v rámci akvizice vaše 
osobní údaje. Dojde k tomu však v souladu s platnými právními předpisy o ochraně 
osobních údajů, zejména s nařízením GDPR. 
 
B. Sdílení do zahraničí 

Společnost UCB bude vaše osobní údaje předávat svým dceřiným a sesterským 
společnostem včetně takových, které sídlí mimo EHP. V takových případech používá 
společnost UCB tzv. závazná podniková pravidla, s nimiž se můžete seznámit na tomto odkazu: 
https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
Ke sdlení osobních údajů s externími poskytovately služeb (viz bod 5.A výše) do zemí mimo 
EHP, které nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, dochází na základě 
standardních smluvních doložek uzavřených mezi společností UCB a příslušným externím 
poskytovatelem služeb. Kopii příslušných opatření, která společnost UCB používá 
k ochraně osobních údajů, můžete získat při uplatnění svých práv podle bodu 4.B výše (Jak 
uplatnit svá práva) nebo můžete společnost UCB požádat o odkaz, kde se s nimi můžete 
seznámit. 
Nebudou-li přijaty výše uvedené vhodné záruky, může se společnost UCB – v souladu s 
platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (včetně GDPR) a do míry jimi 
povolené – opřít o odchylku použitelnou pro konkrétní situaci (např. výslovný souhlas 
subjektů údajů, nezbytnost k plnění smlouvy, nezbytnost k určení, výkonu nebo obhajobě 
zákonných nároků).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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