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VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV 
ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV (ZÁSADY PRE HCP) 

 
1. KTO SME A AKO SA S NAMI SKONTAKTUJETE 
Spoločnosť UCB, ďalej ako „my“, predstavuje UCB S.A., belgickú spoločnosť so sídlom 
na 60, Allée de la Recherche, 1070 Anderlecht a jej pridružené spoločnosti. Viac informácií 
o kontaktných údajoch na pridruženú spoločnosť UCB vo vašej krajine nájdete v prehľade „UCB vo 
svete“ na adrese https://www.ucb.com/worldwide, kde si vyberiete svoju krajinu.  
Ako prevádzkovateľ, t.j. právnická osoba, ktorá rozhoduje o tom, prečo a ako  informácie, 
ktoré sa vás týkajú (osobné údaje), zhromažďujeme a spracúvame v súvislosti s Vami 
alebo Vašou zdravotníckou organizáciou a UCB, rešpektujeme Vaše právo na súkromie.  
Vaše osobné údaje spracujeme iba v súlade s týmto ZÁSADAMI PRE HCP alebo 
Zásadami a sú doplnené našimi ďalšími Zásadami ochrany osobných údajov - v rozsahu, 
v akom sa na Vás môžu vzťahovať - napr. v rámci Vašej účasti ako zdravotnícky pracovník 
(HCP) v našich programoch podpory pacientov (Patient Support Programs, PSPs ), v štúdii 
(vrátane observačných štúdií, klinických skúšok atď.) alebo pri prehliadaní ktorejkoľvek z 
našich webových stránok, pre ktoré platia osobitné zásady ochrany osobných údajov. Vaše 
osobné údaje budeme vždy spracovávať v súlade s príslušnými právnymi predpismi o 
ochrane údajov, vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov alebo GDPR). 
V spoločnosti UCB máme poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO), ktorého môžete 
kontaktovať akýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov v prípade akýchkoľvek otázok 
týkajúcich sa ochrany osobných údajov, vrátane informácií o tom, ako zhromažďujeme, 
uchovávame a používame Vaše osobné údaje:  

− E-mailová adresa: dataprivacy@ucb.com; alebo 
− Bežná pošta: Do Global Data Protection Officer,  Allée de la Recherche 60, 1070 

Anderlecht alebo do pozornosti miestneho poveranca pre ochranu údajov UCB na 
poštovej adrese dcérskej spoločnosti UCB vo Vašom štáte. Viac informácií nájdete 
na stránke https://www.ucb.com/worldwide, kde vyberiete svoju krajinu. 
 

2. DÔVODY VZNIKU ZÁSAD OCHRANY SÚKROMIA 
Ako vedúca biofarmaceutická spoločnosť má UCB úzke vzťahy a vedie nepretržitý dialóg 
s mnohými HCP. Tieto ZÁSADY PRE HCP riadi všeobecným spôsobom zhromažďovanie, 
používanie a uchovávanie osobných údajov UCB, ktoré sa týkajú (i) zdravotníckych 
pracovníkov a (ii) zdravotníckych pracovníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia alebo 
kontaktné osoby pre zdravotnícke organizácie (HCO), s ktorými máme obchodný vzťah. 
Ako je uvedené vyššie, ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sa na Vás 
môžu vzťahovať v rámci Vašej účasti napríklad na našich PSPs, štúdiách alebo pri 
prehliadaní niektorej z našich webových stránok. Tieto ďalšie podmienky ochrany 
osobných údajov nájdete na príslušnej webovej stránke alebo v nástroji. Inými slovami, 
okrem prečítania si týchto ZÁSADY PRE HCP si, prosím, pozorne prečítajte aj ďalšie 
informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, ktoré sa Vás môžu týkať, a to pred 
účasťou na ktoromkoľvek PSPs UCB, štúdii alebo pred prehliadaním ktorejkoľvek z našich 
webových stránok. 
ZÁSADY PRE HCP sa skladajú z piatich hlavných komponentov a informuje Vás o týchto 
skutočnostiach:  

1. Kto sme a ako nás môžete kontaktovať; 
2. Dôvod týchto zásad; 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide


2 

3. Účely, pre ktoré spracúvame Vaše osobné údaje, súvisiaci právny základ podľa 
GDPR a príslušné doby uchovávania; 

4. Aké sú Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás máme, a ako ich 
môžete uplatniť a 

5. Ďalšie podrobnosti o tom, ako spracúvame (vrátane prenosu) Vaše osobné údaje. 
ZÁSADY PRE HCP sa môžu pravidelne aktualizovať, aby reflektovali na zmeny v našich 
činnostiach v oblasti spracovania osobných údajov. V takom prípade Vás budeme 
informovať o akýchkoľvek významných zmenách zverejnením výrazného oznámenia na 
stránke UCB.com (webová stránka) alebo prostredníctvom rovnakého kanálu, ktorým s 
Vami zvyčajne komunikujeme. 

 
3. ÚČELY, PRE KTORÉ SPRAVUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A UPLATNITEĽNÝ 

PRÁVNY ZÁKLAD 
 
Nižšie uvedená tabuľka uvádza podľa účelu (i) kategórie osobných údajov, ktoré 
zhromažďujeme a spracúvame vo vzťahu k Vám, (ii) zdroju, (iii) ako dlho si uchovávame 
Vaše osobné údaje, (iv) s kým ich zdieľame, a (v) príslušný právny základ podľa GDPR.
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1. Na riadenie profesionálnych vzťahov s Vami, vrátane: 
a. Plánovania a kontroly (vrátane interného podávania správ UCB) interakcií a komunikácie s Vami 

- vrátane hovorov a správy návštev; 
b. optimalizácia našich interakcií a komunikácie s Vami na základe Vašich preferencií (vrátane 

obsahu, formátu, preferovaných kanálov a frekvencie); 
c. segmentácie zainteresovaných strán vo Vašej geografickej oblasti a oblasti expertízy (vrátane 

identifikácie významných mienkotvorných činiteľov, ako aj s cieľom umožniť nám identifikovať 
príslušné študijné miesta pre vykonávanie klinických pokusov); 

d. vyhnutiu sa duplicite, ako aj zlepšovania kvality našich interakcií s Vami - na základe uvedených 
potrieb a preferencií. 

 UCB: 
 
Zhromažďuje o vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Základné údaje (t.j. údaje použité na Vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý 

Vám bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
b) Vaše kontaktné údaje a preferencie kontaktov: poštová adresa, telefónne číslo/čísla, e-mailová adresa. 
c) Vaše profesijné údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície, lekárskeho vzdelania, profesionálnych základných 

informácií (vrátane histórie, pozícií), vašej odbornosti, príslušnosti k nemocnici alebo zdravotníckemu 
zariadeniu, publikácií, ocenení, biografií, odkazov na vzdelávacie organizácie, oblasť/oblasti vedeckého 
záujmu. 

d) Identifikátory špecifické pre jednotlivé krajiny (vrátane miestneho registračného čísla ako zdravotnícka 
organizácia vo vzťahu k miestnemu systému zdravotnej starostlivosti). 

2. Údaje o činnosti (t.j. údaje týkajúce sa našej profesionálnej interakcie s Vami, pričom nejde o klinické činnosti):  
a) Informácie o hovoroch/návštevách, ktoré ste vykonali: dátum posledného hovoru/návštevy, najbližší 

plánovaný hovor/dátum návštevy, diskutované témy, kľúčové správy od vás, informácie o produkte, ktoré 
s vami zdieľame. 

b) Všeobecné/súhrnné informácie o správaní sa pri predpisovaní produktov. 
c) Informácie, ktoré by umožnili segmentáciu zainteresovaných strán vo Vašej geografickej oblasti a oblasti 

expertízy. 
d) Informácie o podujatiach/konferenciách, na ktorých ste sa zúčastnili/ktoré ste absolvovali. 
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e) Informácie o zákazníckej sieti (vzťahy s inými poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti a zdravotníckymi 
organizáciami). 

f) Informácie o činnosti, vrátane informácií o tom, či nami zasielané e-maily boli prečítané, či ste prijali naše 
pozvanie napr. na online konferenciu alebo k online obsahu atď. 

g) Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám môžete poskytnúť, napr. keď nám vyplníte formuláre alebo 
zdieľate informácie v rámci udalostí alebo konferencií, na ktorých sa zúčastníte alebo počas návštev alebo 
hovorov s našimi zástupcami . 

3. Údaje o udelení súhlasu: Informácie o Vašom využití a preferenciách týkajúcich sa komunikačného formátu, 
kanálov a frekvencie. 

Ak neposkytnete vyššie uvedené informácie, spoločnosť UCB nebude môcť spravovať náš profesionálny vzťah s Vami. 
 
Pre niektoré z vyššie uvedených analýz (napr. za účelom optimalizácie našich interakcií a komunikácie s Vami na základe Vašich preferencií 
alebo za účelom identifikácie kľúčových mienkotvorných činiteľov alebo študijných pracovísk pre vykonávanie klinických štúdií) môže UCB 
občas využívať aj techniky umelej inteligencie (vrátane strojového učenia). V takom prípade sú zavedené všetky príslušné organizačné a 
bezpečnostné opatrenia - v súlade so zákonmi o ochrane údajov - s cieľom zabezpečiť ochranu súkromia údajov už od návrhu. Patrí sem okrem 
iného minimalizácia údajov, prísna kontrola prístupu, ľudský zásah atď. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
- Dôveryhodných verejne dostupných zdrojov (aj online) (napríklad PubMed, Clinical Trials.gov, webové stránky 

kongresov alebo univerzít). 
- Monitorovaním našich IT nástrojov a služieb (služby vrátane e-mailov, ktoré vám posielame na Vašu žiadosť/s 

Vašim povolením). 
Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Základné údaje: počas trvania nášho profesionálneho vzťahu s Vami. V súvislosti s odchodom do dôchodku 
alebo ukončením profesionálnych činností zdravotníckeho pracovníka: maximálne 36 mesiacov po tom, čo ste 
nás informovali o odchode do dôchodku/ukončení profesionálnych činností. 

- Údaje o činnosti: tieto údaje sa uchovávajú 60 mesiacov po uskutočnení príslušnej činnosti (napr. podujatie, 
kongres, návšteva, telefonát). 

- Údaje o udelení súhlasu: tieto údaje sa uchovávajú po dobu 120 mesiacov od prijatia Vášho súhlasu. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje UCB, na vedenie a zlepšovanie svojho 
podnikania, t.j. vytvárania hodnoty pre ľudí žijúcich s ťažkými chorobami v terapeutických oblastiach záujmu UCB, 
na efektívne riadenie ľudských a finančných zdrojov a na udržanie a optimalizáciu nášho profesionálneho vzťahu 
s Vami (vrátane plánovania, následných krokov a zlepšenia našich interakcií s vami). Na tento účel sa spoločnosť 
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UCB snaží udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním vašich 
práv a slobôd, vrátane ochrany Vášho súkromia (**).  

- (Pred odoslaním akýchkoľvek e-mailov priameho marketingu zo strany UCB, ako je podrobnejšie uvedené v 
článkoch 6 a 7 nižšie, sa bude vyžadovať Váš súhlas). 
 

 
2. Na efektívne riadenie nášho vzťahu s Vami v rámci dohôd o spolupráci s našimi partnermi (vrátane 

napr. iných farmaceutických spoločností) a zabráneniu duplicite pri interakciách s vami, UCB: 
 
Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Základné údaje (t.j. údaje použité na vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý 

Vám bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
b) Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, telefónne číslo/čísla, e-mailová adresa. 
c) Vaše profesionálne údaje: vrátane vašej pracovnej pozície, lekárskeho vzdelania, profesionálnych 

informácií o pracovných pozíciách;. 
2. Údaje o činnosti (t.j. údaje týkajúce sa našej profesionálnej interakcie s Vami, pričom nejde o klinické činnosti): 

a) Informácie o hovoroch/návštevách, ktoré ste vykonali: dátum posledného hovoru/návštevy, najbližší 
plánovaný hovor/dátum návštevy, diskutované témy, kľúčové správy od vás, informácie o produkte, ktoré 
s Vami zdieľame. 

b) Informácie o správaní sa pri predpisovaní produktov. 
c) Informácie o podujatiach/konferenciách, na ktorých ste sa zúčastnili/ktoré ste absolvovali. 

 
Ak neposkytnete vyššie uvedené informácie, spoločnosť UCB nebude môcť spravovať náš profesionálny vzťah s Vami. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A) . 
- Našich partnerov, s ktorými máme dohodu o spolupráci (vrátane napr. Iných farmaceutických spoločností). 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Základné údaje: počas trvania nášho profesionálneho vzťahu s vami. V súvislosti s odchodom do dôchodku alebo 
ukončením profesionálnych činností zdravotníckeho pracovníka: maximálne 36 mesiacov po tom, čo ste nás 
informovali o odchode do dôchodku/ukončení profesionálnych činností 

- Údaje o činnosti: tieto údaje sa uchovávajú 60 mesiacov po uskutočnení príslušnej činnosti (napr. podujatie, 
kongres, návšteva, telefonát). 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
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- Našimi partnermi, s ktorými máme dohodu o spolupráci (vrátane - v prípade potreby - iných farmaceutických 
spoločností). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje UCB na vykonávanie svojej podnikateľskej 
činnosti (vrátane výskumu a vývoja nových liekov vytvárajúcich hodnotu pre ľudí trpiacich závažnými chorobami 
v terapeutických oblastiach záujmu UCB), na efektívne riadenie našich ľudských a finančných zdrojov a udržanie 
profesionálneho vzťahu s vami. Na tento účel sa spoločnosť UCB snaží udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi 
potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním vašich práv a slobôd, vrátane ochrany Vášho súkromia 
(**). 

3. Na získanie spätnej väzby a odborných poznatkov (aj prostredníctvom poradných rád, prieskumov trhu 
a nástrojov prieskumu) k (i) tomu, čo je pre Vás a/alebo Vašich pacientov dôležité, (ii) dôležitým trendom 
v oblasti správy pacientov v rámci vašej špecializácie; (iii) v tom, vnímate UCB a jej produkty; a (iv) ako 
môžeme ďalej vyvíjať a prispôsobovať naše služby a produkty, UCB: 

 
Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Základné údaje (t.j. údaje použité na vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Vaše všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý 

Vám bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach.  
b) Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, telefónne číslo/čísla, e-mailová adresa.  
c) Vaše profesionálne údaje: vrátane vašej pracovnej pozície, lekárskeho vzdelania, profesionálnych základných 

informácií, vašej oblasti (-í) odbornosti. 
d) Informácie, ktoré by umožnili segmentáciu zainteresovaných strán vo Vašej geografickej oblasti a oblasti 

expertízy. 
e) Agregované informácie týkajúce sa digitálneho správania: Informácie o digitálnej prítomnosti, digitálnom 

publiku a digitálnej aktivite . 
2. Údaje o činnosti (t.j. údaje týkajúce sa našej profesionálnej interakcie s Vami, pričom nejde o klinické činnosti): 

a) Vaše postrehy: vrátane Vášho pohľadu na terapeutické koncepty a prístup k produktom a/alebo terapeutickým 
oblastiam našej spoločnosti.  

b) Akékoľvek ďalšie informácie alebo spätnú väzbu o našej spoločnosti, produktoch a/alebo terapeutických 
oblastiach, ktoré môžete poskytnúť podľa vlastného uváženia v rámci nášho vzájomného vzťahu. 

3. Údaje o udelení súhlasu: Váš multikanálový systém opt-in/opt-out (t.j. opt-in / opt-out na prijímanie určitých e-
mailov týkajúcich sa prieskumu trhu). 
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Neposkytnutie vyššie uvedených informácií bráni spoločnosti UCB splniť naše legitímne záujmy (uvedené nižšie).  
Upozorňujeme, že ak sa tieto informácie zdieľajú v rámci zmluvy s Vami, na účely jej uzavretia sa budú vyžadovať určité údaje (pozri ďalej v 
článku 8). Neposkytnutie týchto osobných údajov bráni spoločnosti UCB uzatvoriť s Vami zmluvu. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A).  
- Spoločností pôsobiacich v oblasti sociálnych médií v súlade s ich zmluvnými podmienkami. 
- Verejne dostupných zdrojov (aj online) (napríklad PubMed, Clinical Trials.gov, webové stránky kongresov alebo 

univerzít). 
Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Základné údaje: počas trvania nášho profesionálneho vzťahu s Vami. V súvislosti s odchodom do dôchodku 
alebo ukončením profesionálnych činností zdravotníckeho pracovníka: maximálne 36 mesiacov po tom, čo ste 
nás informovali o odchode do dôchodku/ukončení profesionálnych činností. 

- Údaje o činnosti: tieto údaje sa uchovávajú 60 mesiacov po uskutočnení príslušnej činnosti (napr. podujatie, 
kongres, návšteva, telefonát). 

- Údaje o udelení súhlasu: tieto údaje sa uchovávajú po dobu 120 mesiacov od prijatia Vášho súhlasu. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje UCB v rámci vedenia svojho podnikania 
(vrátane výskumu a vývoja nových liekov vytvárajúcich hodnotu pre ľudí žijúcich s ťažkými chorobami v 
terapeutických oblastiach záujmu UCB) a na udržanie profesionálneho vzťahu s Vami. Na tento účel sa spoločnosť 
UCB snaží udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním Vašich 
práv a slobôd, vrátane ochrany vášho súkromia (**). (Pokiaľ ide o spracovanie informácií na účely uzavretia zmluvy 
s Vami, napríklad v súvislosti s Vašou účasťou v poradnej rade alebo v súvislosti s určitým prieskumom trhu, 
odkazujeme na to, čo je uvedené nižšie v článku 8.). 

 
4. Na zodpovedanie Vašich otázok a poskytnutie vám požadovanej podpory, UCB: 
 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Vaše všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý 
Vám bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 

2. Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, telefónne číslo alebo e-mailová adresa (v závislosti od kanála, cez ktorý 
sa rozhodnete nás kontaktovať). 

3. Identifikátory špecifické pre jednotlivé krajiny (vrátane miestneho registračného čísla ako zdravotnícka 
organizácia vo vzťahu k miestnemu systému zdravotnej starostlivosti). 
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4. Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete a ktoré sa týkajú Vášho dotazu alebo žiadosti o podporu 
(alebo ktoré môžu byť zo zákona povinné). 

Neposkytnutie vyššie uvedených informácií nám bráni reagovať na váš dotaz alebo žiadosť (o pomoc). Neposkytnutie informácií, ktoré sú 
zákonne požadované, nám bráni v dodržiavaní našich právnych záväzkov. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás,  
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Až kým nedostanete odpoveď a Vaša žiadosť nebude uzatvorená.  
- Pokiaľ to právne predpisy vyžadujú v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, musíme postupovať tak, aby sme 

splnili naše zákonné povinnosti (napr. vo vzťahu k hláseniu nepriaznivých udalostí). 
Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na splnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na to, aby ste na základe žiadosti 
mohli pred uzavretím zmluvy podniknúť kroky. 

- Spracovanie potrebné na splnenie našich právnych záväzkov (aj v súvislosti s hlásením nepriaznivých udalostí). 

 
5. Na umožnenie a zdokumentovanie distribúcie vzoriek produktov k vám, UCB: 

 
Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Základné údaje (t.j. údaje použité na Vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý Vám 

bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
b) Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, telefónne číslo/čísla, e-mailová adresa. 
c) Vaše profesionálne údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície, oblasti/oblastí odbornosti. 

2. Údaje o činnosti (t.j. údaje týkajúce sa našej profesionálnej interakcie s Vami, pričom nejde o klinické činnosti): 
a) Počet a kategórie požadovaných a dodaných vzoriek výrobkov, dátum dodania.*  
b) Váš podpis potvrdzujúci príjem vzoriek. 
c) Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa môžu zo zákona vyžadovať. 

Neposkytnutie vyššie uvedených osobných údajov znamená, že nebudete mať nárok na odber vzoriek produktov UCB. 
Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- (v uplatniteľnom rozsahu) od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré pracujete. 
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
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Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- sledovanie zásob (sledovanie šarže) po dobu 120 mesiacov. 
- Dokumentácia týkajúca sa doručenia vzorky až k Vám sa uschováva v súlade s platnými právnymi požiadavkami, ako aj 

podľa článku 19 Kódexu postupov EFPIA pre lekárske vzorky. 
Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- V prípade akýchkoľvek osobných údajov, ktoré sú zo zákona povinné, je spracovanie nevyhnutné na dodržanie 
našich právnych povinností (vrátane, ale nielen, právnych predpisov týkajúcich sa distribúcie vzoriek 
zdravotníckych výrobkov atď.). 

- V opačnom prípade je spracovanie nevyhnutné na účely legitímnych záujmov, ktoré sleduje UCB pri výkone svojej 
činnosti, vrátane poskytovania správnych informácií o produkte a vzoriek a dodržiavania priemyselných noriem a 
požiadaviek v tomto ohľade. Na tento účel sa spoločnosť UCB snaží udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou 
spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním Vašich práv a slobôd, vrátane ochrany Vášho súkromia (**).  

 
6. Na pozývanie Vás a umožnenie Vašej účasti na akademických, vedeckých a propagačných stretnutiach, 

podujatiach, konferenciách (sponzorovaných nami) súvisiacich s Vašimi lekárskymi odbornými 
znalosťami, UCB: 

 
Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Základné údaje (t.j. údaje použité na Vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý Vám 

bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
b) Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, telefónne číslo/čísla, e-mailová adresa. 
c) Vaše profesionálne údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície, oblasti/oblastí odbornosti. 
d) Identifikátory špecifické pre jednotlivé krajiny (vrátane miestneho registračného čísla ako zdravotnícka 

organizácia vo vzťahu k miestnemu systému zdravotnej starostlivosti). 
2. Údaje o činnosti (t.j. údaje týkajúce sa našej profesionálnej interakcie s Vami, pričom nejde o klinické činnosti - 

a týkajúce sa Vašej účasti na uvedených stretnutiach, podujatiach a konferenciách): 
a) Informácie o podujatiach/konferenciách, na ktorých ste sa zúčastnili/ktoré ste absolvovali.  
b) Informácie o diskutovaných témach, kľúčové správy od Vás, informácie o produkte zdieľané s Vami. 
c) Cestovné a logistické údaje, stravovacie preferencie (podľa potreby), ako aj všetky ďalšie informácie potrebné 

na to, aby ste sa mohli zúčastniť na konferenciách, stretnutiach alebo podujatiach sponzorovaných UCB, na 
ktoré ste sa prihlásili. 
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3. Údaje o udelení súhlasu: Informácie o Vašom využití a preferenciách týkajúcich sa komunikačného formátu, 
kanálov a frekvencie. 

Neposkytnutie vyššie uvedených informácií nám bráni pozývať Vás a umožniť vašu účasť na konferenciách, schôdzach alebo podujatiach 
sponzorovaných spoločnosťou UCB. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- Našich spracovateľov tretích strán (vrátane cestovných agentúr, ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Základné údaje: počas trvania nášho profesionálneho vzťahu s Vami. V súvislosti s odchodom do dôchodku 
alebo ukončením profesionálnych činností zdravotníckeho pracovníka: maximálne 36 mesiacov po tom, čo ste 
nás informovali o odchode do dôchodku/ukončení profesionálnych činností. 

- Údaje o činnosti: tieto údaje sa uchovávajú 60 mesiacov po uskutočnení príslušnej činnosti (napr. podujatie, 
kongres, návšteva, telefonát). 

- Údaje o udelení súhlasu: tieto údaje sa uchovávajú po dobu 120 mesiacov od prijatia Vášho súhlasu. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie na základe Vášho informačného súhlasu týkajúce sa odosielania a prijímania akejkoľvek 
komunikácie v súvislosti s akademickými, vedeckými a propagačnými stretnutiami, podujatiami, konferenciami 
sponzorovanými spoločnosťou UCB.  

- Spracovanie akýchkoľvek informácií potrebných na umožnenie Vašej účasti na konferencii, stretnutí alebo 
podujatí sponzorovanými spoločnosťou UCB, na ktoré ste sa prihlásili na základe plnenia zmluvy. 

7. Aby Vám spoločnosť UCB mohla zasielať priame marketingové oznámenia e-mailom alebo inými 
elektronickými prostriedkami týkajúce sa lekárskych a vedeckých aktualizácií (vrátane relevantných a 
aktuálnych informácií o určitých chorobách a liečbe) alebo podnikových informácií a produktov, ktoré 
propagujeme   
alebo obsahujúce priame odkazy na webové stránky UCB, UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

1. Základné údaje (t.j. údaje použité na Vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý Vám 

bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
b) Vaše kontaktné údaje: e-mailové adresy. 
c) Vaše profesionálne údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície, Vašej oblasti odbornosti, 
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d) Vašej záujmovej oblasti.  
e) Identifikátory špecifické pre jednotlivé krajiny (vrátane miestneho registračného čísla ako zdravotnícka 

organizácia vo vzťahu k miestnemu systému zdravotnej starostlivosti). 
2. Elektronické identifikátory: 

a) Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa nastavia pri návšteve webových stránok 
UCB (napr. keď budete presmerovaní na naše webové stránky kliknutím na „priame odkazy“ poskytované v 
elektronickej komunikácii s Vami). (Priame odkazy znamenajú hypertextové odkazy vložené do komunikácií 
UCB, ktoré umožňujú HCP navštíviť určité webové stránky UCB, ktoré sú im venované a preskočiť bežné 
prihlásenie). Pre viac informácií o cookies používaných na webových stránkach UCB, si pozrite zásady 
používania súborov cookies na tejto webovej stránke.  

3. Údaje o činnosti (t.j. údaje týkajúce sa našej profesionálnej interakcie s Vami, pričom nejde o klinické činnosti): 
b) Informácie o činnosti, vrátane informácií o tom, či nami zasielané e-maily boli prečítané, či ste prijali naše 

pozvanie, napr. k online obsahu atď. 
4. Údaje o udelení súhlasu (t.j. informácie o Vašom využití a preferenciách týkajúcich sa komunikačného formátu, 

kanálov a frekvencie): 
a) Či už ste sa rozhodli prijímať takéto komunikačné správy. 
b) Či ste sa rozhodli zrušiť príjem takýchto komunikačných správ. 

Neposkytnutie vyššie uvedených informácií bráni spoločnosti UCB v tom, aby Vám zaslala požadovanú komunikačnú správu v rámci priameho 
marketingu. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Základné údaje: počas trvania nášho profesionálneho vzťahu s Vami. V súvislosti s odchodom do dôchodku 
alebo ukončením profesionálnych činností zdravotníckeho pracovníka: maximálne 36 mesiacov po tom, čo ste 
nás informovali o odchode do dôchodku/ukončení profesionálnych činností. 

- Elektronické identifikátory: pre viac informácie o dobe uchovávania použitých súborov cookies nájdete v 
zásadách používania súborov cookie na tejto webovej stránke. 

- Údaje o udelení súhlasu: tieto údaje sa uchovávajú po dobu 120 mesiacov od prijatia Vášho súhlasu. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 

- Spracovanie na základe Vášho súhlasu. 
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právneho základu 
GDPR: 

- Pre súbory cookies v rámci spracovania na základe Vášho súhlasu (s výnimkou nevyhnutne potrebných súborov 
cookie). Ďalšie informácie nájdete v zásadách používania súborov cookies na webových stránkach, ktoré 
navštevujete. 

8. S cieľom umožniť UCB: 

a. [na agregovanej úrovni používateľov - prostredníctvom Google analytics] podporujeme a 
vylepšujeme funkčnosť a lepšie chápeme vzorce používania týkajúce sa našich webových 
stránok, používame súbory cookies, a to aj prostredníctvom uchovávania a vyhodnocovania 
informácií o nedávnom použití našich webových stránok a o tom, ako pristupujete k rôznym 
funkcie našej webovej stránky na analytické účely, aby sme mohli urobiť naše webové stránky 
intuitívnejšími; 

b. [na individuálnej úrovni] získajte prehľad o svojich preferenciách a záujmoch sledovaním Vášho 
správania pri prehliadaní na webových stránkach UCB, ktoré navštevujete, aby sme mohli tieto 
informácie použiť na prispôsobenie našich interakcií (vrátane osobných stretnutí a inej 
komunikácie) ) s Vami, UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

Na niektorých našich webových stránkach použijeme službu Google Analytics, ktorá umožňuje neidentifikované 
alebo agregované sledovanie návštevníkov webových stránok, kým na iných webových stránkach môžeme 
požiadať o Váš súhlas s povolením sledovania jednotlivých používateľov. Súhlas so súbormi cookies sa bude 
spracovávať prostredníctvom bannera súborov cookies a centra preferencií na webovej stránke UCB, ktorú 
navštívite. Žiadne takéto súbory cookies nebudú nastavené, kým neposkytnete svoj súhlas. 
 
[Na agregovanej úrovni - prostredníctvom služby Google Analytics - v rozsahu, v akom ste akceptovali nastavenie 
týchto súborov cookie(s)] 

- Elektronické identifikačné údaje: IP adresa 
- informácie o vzoroch používania zhromaždené prostredníctvom takýchto súborov cookies 

 
Neposkytnutie vyššie uvedených osobných údajov môže mať za následok neprístupnosť (niektorých vlastností) webovej stránky UCB. 
 
[Na individuálnej úrovni - v rozsahu, v akom ste akceptovali nastavenie týchto súborov cookies] 
1. Elektronické identifikátory: 

a) IP adresa 
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b) Informácie zhromažďované prostredníctvom súborov cookie týkajúce sa Vášho správania pri prehliadaní: 
Navštívené webové stránky UCB, trvanie návštevy, čas a dátum návštevy. Ďalšie informácie o použitých 
súboroch cookie nájdete v zásadách používania súborov cookie na tejto webovej stránke.  

2. Základné údaje (t.j. údaje použité na vašu identifikáciu v našich systémoch): 
a) Všeobecné a identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý Vám 

bol pridelený našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
b) Vaše kontaktné údaje: e-mailová adresa, poštová adresa nemocnice (nemocníc) alebo zdravotníckeho 

zariadenia, v ktorom pracujete. 
c) Vaše profesionálne údaje: vrátane vašej pracovnej pozície, vašej oblasti odbornosti. 
d) Vašej záujmovej oblasti . 
e) Identifikátory špecifické pre jednotlivé krajiny (vrátane miestneho registračného čísla ako zdravotnícka 

organizácia vo vzťahu k miestnemu systému zdravotnej starostlivosti). 

Neposkytnutím vyššie uvedených informácií zabránite tomu, aby UCB prispôsobila interakcie s Vami podľa vašich preferencií. 
Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Pokiaľ ide o súbory cookies, ďalšie informácie nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookies. 
- Údaje týkajúce sa Vášho správania pri prehliadaní: tieto údaje sa uchovávajú 12 mesiacov. 
- Základné údaje: počas trvania nášho profesionálneho vzťahu s Vami. V súvislosti s odchodom do dôchodku 

alebo ukončením profesionálnych činností zdravotníckeho pracovníka: maximálne 36 mesiacov po tom, čo ste 
nás informovali o odchode do dôchodku/ukončení profesionálnych činností. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Nastavenie cookies vo vašom prehliadači bude podliehať Vášmu súhlasu (s výnimkou nevyhnutne potrebných 
cookies). Ďalšie informácie nájdete v zásadách používania súborov cookies na webových stránkach UCB, ktoré 
navštevujete.  

- Upozorňujeme, že spracovanie informácií z týchto súborov cookies sa uskutoční iba pre tie webové stránky UCB, 
kde sú také súbory cookie povolené, a to iba v rozsahu, v akom ste súhlasili s umiestnením týchto súborov cookies 
do Vášho prehliadača. V takom prípade je základné spracovanie informácií nevyhnutné na účely oprávnených 
záujmov sledovaných UCB na: i) vykonávanie jej obchodnej činnosti a zlepšovanie jej služieb a produktov (vrátane 
jej webových stránok a obsahu); a (ii) prispôsobenie našich interakcií (vrátane osobných stretnutí a inej 
komunikácie) s Vami na základe vašich potrieb a preferencií. Na tento účel sa spoločnosť UCB snaží udržiavať 
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spravodlivú rovnováhu medzi potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním Vašich práv a slobôd, vrátane 
ochrany Vášho súkromia (**). 

9. (V relevantnom rozsahu) na uzavretie zmluvy s Vami/zdravotníckou organizáciou, pre ktorú pracujete a 
na splnenie našich záväzkov a uplatnenie našich práv vyplývajúcich z tejto zmluvy (vrátane účtovania 
a fakturácie - v rozsahu platnom pre náš vzťah s vami), UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

Zdravotnícki pracovníci pracujúci pre zdravotnícku organizáciu: 
- Vaše identifikačné údaje: vrátane celého mena, názvu, jazyka, jedinečného identifikátora, ktorý Vám bol pridelený 

našimi databázami a nachádza sa v našich databázach. 
- Vaše kontaktné údaje: poštová adresa, telefónne číslo/čísla, e-mailová adresa. 
- Vaše profesionálne údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície, Vašej špecializácie, lekárskeho vzdelania, informácií 

o predchádzajúcich pozíciách. 
- Informácie o platbe (vrátane prípadného čísla bankového účtu, informácií týkajúcich sa daní). 
- Ďalšie informácie, ktoré sa môžu zo zákona vyžadovať (napr. v rámci klinických skúšok) alebo ktoré sa môžu 

vyžadovať na účely uzatvorenia alebo vykonania zmluvy. 
 
Zdravotnícki pracovníci ako samostatne zárobkovo činné osoby: 
- Rovnaké osobné údaje ako v prípade zdravotníckych pracovníkov pracujúcich pre zdravotnícku organizáciu.* 
- Informácie o platbe (vrátane prípadného čísla bankového účtu, informácií týkajúcich sa daní atď.). 

 
Vyššie uvedené údaje sa vyžadujú/sú potrebné na účely uzatvorenia zmluvy. Neposkytnutie týchto údajov bráni spoločnosti UCB uzatvoriť 
s Vami/Vašou zdravotníckou organizáciou zmluvu.  
Zo zákona sa môžu vyžadovať (aj) akékoľvek ďalšie informácie. Neposkytnutie informácií, ktoré sú zákonne požadované, nám bráni v plnení 
našich zákonných povinností. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás 
- (v uplatniteľnom rozsahu) od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré pracujete. 
- Spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Po dobu trvania vyššie uvedenej dohody a po ukončení dohody na obdobie piatich rokov (na daňové a účtovnícke 
účely), s výnimkou prípadov, keď je potrebné tieto údaje uchovávať dlhšie na účely stanovenia, výkonu alebo 
obrany právnych nárokov alebo na účely splnenia zákonnej povinnosti, ktorá vyžaduje takéto ďalšie spracovanie. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
- Regulačné orgány . 
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Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sme podľa zákona povinní získať od/o Vás:  
- Spracovanie potrebné na splnenie našich právnych záväzkov. 

  
Vo vzťahu k iným osobným údajom: 
Zdravotnícki pracovníci pracujúci pre zdravotnícku organizáciu: 
- Spracovanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť UCB na vykonávanie svojich 

obchodných činností a riadenie zmluvného vzťahu so zdravotníckymi organizáciami, pre ktoré pracujete/ s ktorými 
spolupracujete. Na tento účel sa spoločnosť UCB snaží udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou 
spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním Vašich práv a slobôd, vrátane ochrany Vášho súkromia (**).  

Zdravotnícki pracovníci ako samostatne zárobkovo činné osoby: 
- Spracovanie potrebné na splnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na vykonanie krokov na Vašu žiadosť pred 

uzavretím zmluvy. 

10. Na umožnenie spoločnosti UCB (i) splniť svoje právne záväzky EÚ/členského štátu EÚ (vrátane, ale 
nielen, farmakovigilancie, archivácie a uchovávania záznamov, zákonov o transparentnosti atď.), (ii) 
vykonávať regulačné audity a (iii) reagovať na žiadosti regulačných alebo súdnych orgánov (členských 
štátov EÚ/EÚ), UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

- Vaše identifikačné údaje: vrátane Vášho celého mena, funkcie/názvu, iniciálok. 
- Vaše kontaktné údaje: vrátane Vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, poštovej adresy.  
- Vaše profesionálne údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície. 
- Akékoľvek ďalšie informácie požadované podľa našich právnych záväzkov (napr. vo vzťahu k hláseniu 

nepriaznivých udalostí, ďalšie informácie o nepriaznivej udalosti a Vašej účasti na nej; vo vzťahu k hláseniu 
transparentnosti, informáciám o prevode hodnoty atď.).  

Poskytovanie týchto informácií je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie bráni spoločnosti UCB v plnení jej zákonných povinností. 
Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás,  
- (v uplatniteľnom rozsahu) od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré pracujete/s ktorým spolupracujete. 
- Tretích strán (napríklad vašich pacientov alebo našich spracovateľov tretích strán ako je podrobne uvedené v 

článku 5.A atď.). 
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Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Tak dlho, ako sa to vyžaduje podľa našich právnych záväzkov. Napr. v súvislosti s informáciami o nežiaducich 
udalostiach po dobu 10 rokov od ukončenia povolenia na uvedenie príslušného lieku na trh. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Príslušnými regulačnými a vládnymi agentúrami/orgánmi . 
- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
- Širokou verejnosťou v súvislosti so zverejňovaním informácií o transparentnosti. 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na splnenie našich právnych záväzkov (vrátane, ale nielen, zákonov o farmakovigilancii, 
zákonov o transparentnosti atď.). 

11. Na umožnenie spoločnosti UCB dodržiavať priemyselné usmernenia týkajúce sa transparentnosti 
(na rozdiel od záväzného práva, ktoré je popísané vyššie v článku 10), UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

- Vaše identifikačné údaje: vrátane Vášho celého mena, funkcie/názvu, iniciálok. 
- Vaše kontaktné údaje: vrátane Vašej e-mailovej adresy, telefónneho čísla, poštovej adres. 
- Vaše profesionálne údaje: vrátane Vašej pracovnej pozície. 
- Prevod hodnôt (vrátane výdavkov a niektorých ďalších finančných informácií, napr. vám vyplatených súm). 
- Súhlas s prijímaním e-mailov týkajúcich sa informácií o prevode hodnôt (predbežné zverejnenie). 
- Akékoľvek ďalšie informácie, ktoré môžu byť požadované podľa smerníc pre dané odvetvie. 

Neposkytnutie vyššie uvedených informácií bráni spoločnosti UCB splniť usmernenia požadované pre dané odvetvia. 
Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás,  
- (v uplatniteľnom rozsahu) od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré pracujete/s ktorým spolupracujete. 
- Našich spracovateľov tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Tak dlho, ako sa to vyžaduje podľa platných priemyselných usmernení. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Príslušnými regulačnými a vládnymi agentúrami. 
- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
- Širokou verejnosťou. 

Vychádza z 
nasledovného 

- Spracovanie na základe Vášho informačného súhlasu týkajúce sa odosielania a prijímania akejkoľvek 
komunikácie v súvislosti s prevodom hodnôt (predbežné zverejnenie). 
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právneho základu 
GDPR: 

Spracovanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré spoločnosť UCB sleduje na dosiahnutie súladu s priemyselnými 
požiadavkami/usmerneniami a na vykonávanie svojej činnosti transparentným spôsobom. Na tento účel sa spoločnosť UCB snaží 
udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním vašich práv a slobôd, vrátane 
ochrany Vášho súkromia (**). Upozorňujeme, že táto zásada sa vzťahuje iba na právny základ na spracovanie v súlade s požiadavkami 
GDPR. UCB bude naďalej dodržiavať priemyselný kódex EFPIA, pokiaľ ide o zverejnenie informácií o transparentnosti verejnosti. 

12. Na ochranu obchodných záujmov spoločnosti UCB, vrátane súdnych sporov a súdnych konaní, a na 
účely preukázania transakcií, UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

- Vaše osobné údaje (vrátane údajov uvedených v týchto zásadách) v rozsahu relevantnom pre právny nárok, 
súdne konanie alebo transakciu. 

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás,  
- (v uplatniteľnom rozsahu) od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré pracujete/s ktorým spolupracujete. 
- (v uplatniteľnom rozsahu) od našich spracovateľov tretích strán. 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Počas trvania alebo obhajoby príslušného právneho nároku, súdneho konania alebo transakcie. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Príslušnými regulačnými a vládnymi agentúrami. 
- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 
- Naši poradcovia a externí poradcovia. 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť UCB, medzi ktoré patrí podnikanie 
a ochrana jej záujmov pred zákonnými nárokmi a v súdnom konaní. Na tento účel sa spoločnosť UCB snaží 
udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním Vašich práv a 
slobôd, vrátane ochrany vášho súkromia (**).  

13. S cieľom (I) vykonávať audity založené na mimoeurópskych právnych predpisoch, (ii) vyhovovať 
neeurópskym zákonom a iným právnym predpisom a (iii) vybavovať žiadosti neeurópskych súdnych 
alebo regulačných orgánov, UCB: 

Zhromažďuje o Vás 
nasledujúce osobné 
údaje: 

- Vaše osobné údaje stanovené v týchto zásadách ochrany osobných údajov v rozsahu relevantnom pre audit, 
dodržiavanie zákonných požiadaviek alebo regulačných požiadaviek.  

Získava tieto osobné 
údaje od: 

- Vás,  
- (v uplatniteľnom rozsahu) od zdravotníckeho zariadenia, pre ktoré pracujete/s ktorým spolupracujete. 
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- (v uplatniteľnom rozsahu) od našich spracovateľov tretích strán. 

Uschováva (*) Vaše 
osobné údaje: 

- Tak dlho, ako sa to vyžaduje podľa našich právnych záväzkov. 

Zdieľa Vaše osobné 
údaje s: 

- Príslušnými regulačnými a vládnymi agentúrami. 
- Pridruženými spoločnosťami UCB a spracovateľmi tretích strán (ako je podrobne uvedené v článku 5.A). 

Vychádza z 
nasledovného 
právneho základu 
GDPR: 

- Spracovanie potrebné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje spoločnosť UCB, medzi ktoré patrí podnikanie 
a dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov, ktorými sa riadi jej podnikanie. Na tento účel sa spoločnosť 
UCB snaží udržiavať spravodlivú rovnováhu medzi potrebou spracovať Vaše osobné údaje a zachovaním Vašich 
práv a slobôd, vrátane ochrany Vášho súkromia (**).  

 
(*) Vaše osobné údaje budeme uchovávať v súlade s lehotami uchovávania uvedenými v tabuľke vyššie. Tieto lehoty uchovávania, ktoré sú 
súčasťou našich pravidiel uchovávania údajov, sú dané:  
 

− Uplatniteľnými zákonnými/právnymi požiadavkami.  
− Priemyselnými usmerneniami. 
− V prípade tých kategórií údajov, pre ktoré neplatia žiadne výslovné zákonné alebo právne požiadavky, niektoré ďalšie určujúce faktory, 

ako napríklad potreba preukázať alebo presadzovať transakciu alebo zmluvu, presadzovať naše zásady atď.  

Vaše osobné údaje vymažeme po uplynutí vyššie uvedených lehôt na uchovávanie alebo ak budete mať námietky alebo ak stiahnete svoj 
súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov nami (pokiaľ je takéto spracovanie založené na Vašom súhlase), s výnimkou prípadov, keď 
potrebujeme uchovávať takéto údaje na zistenie, uplatnenie alebo obranu právnych nárokov, na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej 
osoby, na splnenie zákonnej povinnosti Európskej únie alebo členského štátu Európskej únie, ktorá si vyžaduje takéto ďalšie spracovanie alebo 
v prípade potreby dokázať alebo vynútiť transakciu alebo zmluvu alebo presadzovať naše zásady. 
 
 
(**) Pre viac informácií alebo ak máte nejaké otázky týkajúce sa toho, ako posudzujeme túto rovnováhu, nás kontaktujte prostredníctvom 
ktoréhokoľvek z kanálov uvedených v článku 1 vyššie („Kto sme a ako nás môžete kontaktovať“).
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4. VAŠE PRÁVA A AKO ICH MÔŽETE VYKONÁVAŤ 
 

A. Vaše práva 
 
Právo na prístup 
 
Máte právo od nás získať potvrdenie, či spracúvame alebo nespracúvame osobné údaje, 
ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, máte právo (pokiaľ to nemá nepriaznivý vplyv na práva a 
slobody ostatných) na získanie našej kópie vašich osobných údajov. Viac informácií nájdete 
v článku 4.B „Ako uplatniť svoje práva“. 
 
Právo na opravu 
 
Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu napravili akékoľvek nepresné 
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Môžete nás tiež požiadať, aby sme vyplnili neúplné 
osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú tak, že nám poskytnete nám doplňujúce vyhlásenie 
obsahujúce takéto doplňujúce informácie. Viac informácií nájdete v článku 4.B „Ako uplatniť 
svoje práva“. 
 
Právo na výmaz 
 
Máte právo požiadať nás, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré 
sa Vás týkajú, ak existuje jeden z nasledujúcich dôvodov: 
 

- Vaše osobné údaje už nie sú potrebné vzhľadom na účely, na ktoré boli spracované. 
- Zrušili ste svoj súhlas - pre činnosti spracovania, pre ktoré sme potrebovali Váš 

súhlas - a nemáme iné právne dôvody na takéto spracovanie. 
- Namietate spracovaniu Vašich osobných údajov (pre ďalšie informácie o práve 

namietať, pozri ďalej) a neexistujú žiadne závažné legitímne dôvody na takéto 
spracovanie. 

- Vaše osobné údaje boli nezákonne spracované. 
- Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa dodržala zákonná povinnosť 

európskych štátov alebo európskych členských štátov, ktorým podlieha spoločnosť 
UCB. 

Upozorňujeme, že Vaše právo na výmaz sa nebude uplatňovať v rozsahu, v akom je 
spracovanie potrebné na: 

- uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií, 
- dodržiavanie európskych právnych predpisov alebo právnych predpisov členských 

štátov, na ktoré sa UCB vzťahuje, 
- dôvody verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 

písm. h) a i) GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3 GDPR; 
- archívne účely vo verejnom záujme, vedecké alebo historické výskumné účely 

alebo štatistické účely v súlade s príslušnými ustanoveniami GDPR; 
- určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. 

Viac informácií nájdete v článku 4.B „Ako uplatniť svoje práva“. 
 
Právo na obmedzenie spracovania 
 
Máte právo získať od spoločnosti UCB obmedzenia týkajúce sa spracovania vašich 
osobných údajov spoločnosťou UCB, ak platí jedna z týchto podmienok: 
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- V dobrej viere nesúhlasíte s presnosťou osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a 
ktoré sú v našom vlastníctve, v takom prípade sa obmedzenie spracovania bude 
uplatňovať po dobu, ktorá nám umožní overiť presnosť Vašich osobných údajov. 

- Spracovanie je nezákonné a Vy ste proti vymazaniu Vašich osobných údajov a 
namiesto toho požadujete obmedzenie ich použitia. 

- Vaše osobné údaje už nepotrebujeme, ale požadujete ich na účely preukázania, 
výkonu alebo ochrany právnych nárokov. 

- Proti spracovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou UCB ste vzniesli námietku 
v súlade s príslušným ustanovením GDPR. V takom prípade sa obmedzenie 
spracovania bude uplatňovať po dobu, ktorá nám umožní overiť, či naše legitímne 
dôvody prevažujú nad Vašimi. 

Upozorňujeme, že napriek vyššie uvedenému sme stále oprávnení naďalej uchovávať 
Vaše osobné údaje (počas celého obdobia obmedzenia) alebo spracúvať vaše osobné 
údaje na účely preukázania, výkonu alebo ochrany právnych nárokov alebo na ochranu 
práv iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Ak ste požiadali o obmedzenie 
spracovania, budeme vás informovať o zrušení obmedzenia spracovania. Viac informácií 
nájdete v článku 4.B „Ako uplatniť svoje práva“. 
 
Právo na námietky proti spracovaniu 
 
Máte právo kedykoľvek z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie namietať proti 
spracovaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou UCB, ktoré je založené na sledovaní 
legitímnych záujmov spoločnosti UCB ako prevádzkovateľa. V takom prípade spoločnosť 
UCB už nebude spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ: 
 

- UCB preukazuje presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré majú 
prednosť pred Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo 

- Na určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. 

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely 
priameho marketingu, medzi ktoré patrí profilovanie v rozsahu, v akom sa týkajú takéhoto 
priameho marketingu. Viac informácií nájdete v článku 4.B „Ako uplatniť svoje práva“. 
 
Právo na prenosnosť údajov 
 
Máte právo (pokiaľ to nemá nepriaznivý vplyv na práva a slobody ostatných) prijímať 
osobné údajov, ktoré sa vás týkajú, a ktoré ste poskytli spoločnosti UCB, v štruktúrovanom, 
bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje preniesť na iného kontrolóra 
bez prekážok zo strany spoločnosti UCB, ak je spracovanie: 
 

- Na základe vášho súhlasu alebo zmluvy a 
- vykonávané automatizovanými prostriedkami. 

Viac informácií nájdete v článku 4.B „Ako uplatniť svoje práva”. 
 
Právo na odvolanie súhlasu 
 
Ak je spracovanie založené na Vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek 
odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania na základe Vami udeleného 
súhlasu pred jeho zrušením. 
 
Viac informácií nájdete v článku 4.B „Ako uplatniť svoje práva“. 
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B. Ako uplatňovať svoje práva 
 
Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte spoločnosť UCB ako 
je uvedené v časti 1 („Kto sme a ako nás kontaktujete“). Aby sme mohli reagovať na Vašu 
žiadosť, jasne uveďte práva, ktoré chcete uplatniť, a uveďte svoje kontaktné údaje (vrátane 
platnej e-mailovej alebo poštovej adresy). Upozorňujeme, že Vás môžeme požiadať o 
preukázanie Vašej totožnosti.  
 
Potom, ako nás budete kontaktovať, aby sme uplatnili ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, 
odpovieme na Vašu žiadosť do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Túto lehotu možno v 
prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, ale v takom prípade Vás budeme informovať 
o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od prijatia vašej pôvodnej žiadosti spolu 
s dôvodmi oneskorenia. 
 
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 
 
V súlade s článkom 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v 
členskom štáte, v ktorom máte obvyklé bydlisko, miesto výkonu práce alebo v mieste 
domnelého porušenia, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov zo strany 
UCB porušuje zásady GDPR. Viac informácií o tom, ako podať takúto sťažnosť, nájdete na 
webovej stránke príslušného vnútroštátneho dozorného orgánu.  
 
5. VIAC PODROBNOSTI O TOM, AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE 

 
A. S kým zdieľame Vaše osobné údaje. 

Zásada  
 

Vaše osobné údaje zverejníme iba spôsobom opísaným v týchto UGPPH (ako je 
podrobnejšie uvedené vyššie), ktoré sa môžu priebežne aktualizovať. 

Pridružené spoločnosti UCB a spracovatelia tretích strán 
Spoločnosť UCB prenáša alebo sprístupňuje Vaše osobné údaje svojim zamestnancom, 
pridruženým spoločnostiam, našim poskytovateľom služieb tretích strán, ktorí spracovávajú 
osobné údaje v mene spoločnosti UCB na účely uvedené vyššie, a našim partnerom 
(vrátane napr. iných farmaceutických spoločností), s ktorými máme dohodu o spolupráci a 
ktorí potrebujú poznať tieto informácie.  
 
Medzi poskytovateľov služieb tretích strán patria poskytovatelia cloudových služieb, IT 
služby/konzultačné/outsourcingové spoločnosti, poskytovatelia databáz, prieskumníci na 
trhu, dodávatelia domácej starostlivosti, eventové agentúry a organizátori, cestovné 
agentúry a poskytovatelia, banky a poisťovacie spoločnosti, ktoré nám poskytujú služby. 
Títo poskytovatelia služieb poskytujú svoje služby z miest v rámci Európskeho 
hospodárskeho priestoru (EHP) a mimo neho. 
 
Medzi ďalšie tretie strany patria regulačné a vládne agentúry (pozri ďalej v týchto UGPPH), 
naši poradcovia a externí právni poradcovia, naši audítori a potenciálne tretie strany, s 
ktorými sa spoločnosť UCB môže zlúčiť alebo ktoré môže spoločnosť UCB získať (pozri 
ďalej v týchto UGPPH).  
 
Dodržiavanie zákonov a právnych postupov 
UCB zverejní Vaše osobné údaje, ak: 
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− je tak povinná urobiť podľa uplatniteľného práva, vládneho orgánu alebo orgánu 
činného v trestnom konaní; 

− zakladáme alebo uplatňujeme naše zákonné práva alebo sa bránime proti právnym 
nárokom, 

− vyšetrujeme, predchádzame protiprávnym činom, podozreniam z podvodu, 
situáciám, ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie fyzickej bezpečnosti 
ktorejkoľvek osoby porušením našich zásad alebo ako to vyžaduje zákon. 

Iné 
Ak tretia strana získa všetky (alebo v takmer všetky) naše činnosti podnikania a/alebo 
majetok, zverejníme Vaše osobné údaje tejto tretej strane v súvislosti s akvizíciou. K 
takémuto zverejneniu však dôjde v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov, vrátane 
GDPR. 
 
B. Medzinárodné prevody 

Spoločnosť UCB prevedie Vaše osobné údaje svojim pridruženým subjektom, vrátane 
našich pridružených spoločností mimo EHP. V takom prípade sa spoločnosť UCB opiera o 
záväzné pravidlá spoločnosti UCB, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom tohto odkazu: 
https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
K prenosu Vašich osobných údajov poskytovateľom služieb tretích strán (ako je uvedené 
vyššie v článku 5A) v krajinách mimo EHP, ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany 
(údajov), dochádza na základe štandardných zmluvných ustanovení, ktoré boli uzavreté 
medzi UCB a príslušným poskytovateľom služieb tretej strany. Môžete - uplatnením svojich 
práv uvedených vyššie v článku 4.B (Ako uplatniť svoje práva) - získať kópiu príslušnej 
smernice, ktorú spoločnosť UCB zaviedla, alebo požiadať UCB, aby vás presmerovala na 
miesto, kde údaje boli sprístupnené. 
Ak nebudú existovať vyššie uvedené príslušné záruky, môže sa UCB - v rozsahu 
povolenom podľa a v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov (vrátane GDPR) - 
spoliehať na výnimku uplatniteľnú v konkrétnej situácii (napr. výslovný súhlas dotknutých 
osôb), nevyhnutnosť plnenia dohody, nutnosť vzniku, výkonu alebo obrany právnych 
nárokov).  
 
 

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