OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH
PRACOVNÍKŮ
1. ÚVOD A SHRNUTÍ
Ve společnosti Bracco si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů souvisejících se
odbornými zdravotnickými pracovníky a dalšími zdravotnickým personálem, s nimiž komunikujeme
(dále společně jako „ZP“), a jsme plně zavázáni tyto údaje chránit.
Toto oznámení obsahuje informace o tom, jaké jsou údaje zpracovávány, proč jsou zpracovávány a
jakým způsobem. Naleznete zde také práva jednotlivců.
Slova a odkazy jako „společnost Bracco“, „skupina“, „přidružené společnosti“, „my“, „nás“ a „naše“
jsou odkazy na společnost Bracco Imaging S.p.A. a/nebo na její celosvětové pobočky a dceřiné
společnosti.
2. INFORMACE O VAŠÍ OSOBĚ, KTERÉ MŮŽEME ZPRACOVÁVAT
Uchováváme o vás pouze informace, které jsou nezbytné pro správu našeho vzájemného vztahu.
V závislosti na tomto vztahu můžeme o vaší osobě zpracovávat informace, jakou jsou například:
a) Obecné informace: například jméno, poštovní nebo e-mailová adresa, telefonní číslo, datum
narození;
b) Profesní informace: jako je pracovní zařazení, odborná způsobilost, profesní licence,
zaměstnavatel/organizace, pro kterého nebo kterou pracujete, sítě a přidružené společnosti, programy
a aktivity, kterých se účastníte, členství ve správních radách, odborné konference a události, žebříčky
vlivu;
c) Profesní údaje, profesní historii a historii vzdělávání, institucionální a vládní příslušnost a
informace obsažené v životopisu (například pracovní zkušenosti, vzdělání nebo jazykové
dovednosti);
d) Informace o iniciativách společnosti Bracco a jejich produktech a aktivitách, na kterých jste se
podíleli;
e) Podrobnosti o našich vzájemných interakcích (včetně sledování elektronické komunikace), o tom,
jak předepisujete naše produkty, a o dohodách, které jsme vzájemně uzavřeli;
f) Veřejně dostupné informace týkající se vaší praxe;
g) Informace o hodnocení: například interní hodnocení, zpětné vazby, vyhodnocení, klasifikace nebo
hodnocení výkonu vašich profesních činností a jejich výsledků.
3. ZDROJE INFORMACÍ
Ve většině případů budeme shromažďovat informace pocházející přímo od vás, ale v některých
případech budeme získávat informace o vaší osobě také z alternativních zdrojů, mezi které patří,
mimo jiné: veřejně přístupné zdroje (jako jsou webové stránky, sociální média a jiné digitální
platformy, publikační databáze, časopisy, vědecké společnosti, webové stránky redakční rady,
národní registry, profesionální adresáře a databáze zdravotnických pracovníků třetích stran),
organizátoři lékařských kongresů, prodejci třetích stran a poskytovatelé služeb jednající naším
jménem.
4. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE
Informace budeme zpracovávat pouze pro účely povolené platnými zákony, které se mohou lišit v
závislosti na tom, kde žijete a kde působíme.
Informace o vaší osobě můžeme zpracovávat za následujícími účely:
a) Provádění našich obchodních nebo vědeckých operací, například: abychom vás pozvali na naše
akce nebo k účasti na našich aktivitách; za účelem poradenství ohledně aktivit týkajících se ZP a pro
další vědecké a komerční činnosti, jako jsou, mimo jiné, poskytování vědeckých informací, povolený
marketing a povolená komerční komunikace, navrhování možných zakázek a jiných spoluprací s
ohledem na organizaci poradních výborů nebo ohniskových skupin (focus groups), setkání s interními

a externími odborníky a další podobné aktivity zaměřené na podporu klinického vývoje a užívání
léků a zdravotnických prostředků společnosti Bracco.
Právní základ zpracování: v souladu s místní praxí mohou být vaše údaje zpracovávány pro účely
oprávněných zájmů sledovaných společností Bracco v rámci vědeckého a obchodního vztahu mezi
společnostmi zabývajícími se vědou o životě a ZP. V některých případech je toto zpracování
podmíněno poskytnutím vašeho výslovného předchozího souhlasu (v takovém případě může být
souhlas kdykoli odvolán) nebo může být nezbytné pro plnění smlouvy mezi vámi a společností
Bracco.
b) Zajištění bezpečného prostředí na našich akcích, v naších zařízeních a na našich sítích:
identifikujeme, kdo se jich účastní, abychom vyhodnotili bezpečnostní rizika.
Právní základ zpracování: zpracování je nezbytné k ochraně životně důležitých zájmů jakékoli
fyzické osoby.
c) Dodržování osvědčených právních, regulačních a průmyslových osvědčených postupů a etických
povinností: například provádění detekce a prevence podvodů, hlášení interakcí se ZP pro účely
transparentnosti, dodržování platných zákonů, předpisů a požadavků vládních agentur a oznamovací
povinnosti (mimo jiné farmakovigilance); a dodržování našich zásad.
Právní základ zpracování : zpracování je nezbytné, abychom splnili zákonné povinnosti nebo úkol
prováděný ve veřejném zájmu.
d) Uplatňování našich práv, ochrana našeho duševního vlastnictví a důvěrnosti našich informací a
usilování o právní nápravu nebo omezení škod, které by nám mohly vzniknout.
Právní základ zpracování: oprávněný zájem na ochraně našeho hmotného a nehmotného majetku a
našich zájmů.
Společnost Bracco může navíc nabízet aplikace, speciální programy, aktivity, události nebo
propagační akce nebo může sponzorovat klinické studie („iniciativy“), které mohou obsahovat
jedinečné nebo dodatečné konkrétní podmínky, oznámení o ochraně osobních údajů a/nebo formuláře
souhlasu, které vysvětlují, jakým způsobem budou jakékoli poskytnuté informace zpracovávány v
souvislosti s iniciativami.
5. KDE VAŠE INFORMACE ZPRACOVÁVÁME
Máme ústředí v Itálii, a prostřednictvím našich poboček a dceřiných společností působíme v Evropě,
Asii, Severní Americe a Jižní Americe. Informace o jednotlivcích mohou být přístupné našemu
ústředí v Itálii a některým z našich přidružených společností a vybraným prodejcům a partnerům po
celém světě.
Pokud zpracováváme informace v zemích, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako
vlastní země jednotlivce, zavedeme přiměřená a vhodná právní a bezpečnostní opatření k ochraně
vašich údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním; mezi tato opatření mohou
mimo jiné patřit závazné smlouvy vyžadující odpovídající ochranu informací o jednotlivcích.
Pro obyvatele EHP nebo Švýcarska: kdykoli předáme vaše informace mimo EHP nebo Švýcarsko,
přijmeme nezbytná opatření k zajištění toho, aby byla zavedena odpovídající ochranná opatření na
ochranu vašich informací. Mezi tato ochranná opatření může mimo jiné patřit použití standardních
smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo příslušnými švýcarskými orgány.
6. POSKYTOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ
Jednotlivé informace poskytujeme, pokud je to přiměřeně požadováno k uskutečnění našich
legitimních obchodních cílů, přičemž dodržujeme zákonné požadavky. Informace budou poskytnuty
pouze v souladu s platnými zákony a pokud je to možné, budou přijata příslušná ochranná opatření
na ochranu vašich informací. Informace můžeme poskytovat v rámci společnosti Bracco a jejích
celosvětových poboček.
Za účelem podnikání můžeme také informace poskytnout také třetím stranám, jako jsou veřejné /
regulativní / vládní orgány (vlády, včetně zdravotnických a sociálních oddělení), třetí strany, které

nám poskytují služby (například provádění auditů, IT služby, pomoc při zajišťování souladu s
požadavky na zdravotní péčí), obchodní partneři a spolupracovníci (například externí vědci).
Pokud společnost Bracco nebo celá její aktiva nebo jejich část získá třetí strana, osobní údaje, které
o jednotlivcích máme, budou součástí převedených aktiv.
Informace můžeme poskytnout také za účelem vymáhání jakýchkoli dohod či smluv, které s vámi
máme, nebo za účelem ochrany našich práv nebo práv, majetku nebo bezpečnosti našich
zaměstnanců, pacientů nebo jiných osob (např. návštěvníků stánků / prostor společnosti Bracco).
7. KLASIFIKACE, AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A VAŠE PRÁVA
Vaše osobní údaje mohou být kombinovány s dalšími informacemi, které o vás již můžeme mít, nebo
které můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou vědecké a lékařské publikace, národní
registry a internet. Můžeme také provádět interní hodnocení, vyhodnocení, klasifikace nebo
ohodnocení vašich aktivit a/nebo výkonu vašeho pracoviště (je-li to relevantní). Společnost Bracco
může použít algoritmus pro odstupňování ZP podle jeho vědecké nebo výzkumné činnosti (včetně
publikací), dovedností (například let zkušeností a kvalifikace) a zájmů (např. sledování elektronické
komunikace). Platné sazby za pozvání na naše akce a/nebo k účasti na našich aktivitách jsou
stanoveny podle odstupňování ZP, ale konečné rozhodnutí je na každém jednotlivci.
8. INDIVIDUÁLNÍ VOLBY: PRÁVA A PŘÍSTUP K INFORMACÍM
Přístup, revize, smazání, námitky proti zpracování, přenositelnost
Podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů nebo soukromí máte právo požadovat kopii
údajů, které o vaší osobě uchováváme.
Máte také právo na revizi, opravu nebo vymazání těchto informací. Tato práva mohou podléhat
právním a regulačním omezením.
Za určitých okolností můžete formálně vznést námitku proti zpracování vašich informací, můžete mít
právo omezit aspekty zpracování vašich informací a můžete mít právo požádat, aby byla digitální
kopie vašich údajů poskytnuta vám nebo třetí straně, která je správcem vašich údajů.
Podání stížnosti u orgánů pro ochranu údajů
Můžete mít právo podat stížnost přímo u příslušného orgánu pro ochranu údajů nebo dozorového
úřadu, pokud se domníváte, že jsme zpracovali informace způsobem, který je nezákonný nebo
porušuje vaše práva podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.
Pro obyvatele EU: Název příslušného dozorového úřadu a jeho kontaktní údaje naleznete na adrese
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Aniž bychom omezovali jakákoli práva na podání stížnosti přímo u příslušného orgánu, zavázali jsme
se k ochraně osobních údajů, a stížnosti lze podávat přímo u nás.
9. JAK DLOUHO VAŠE INFORMACE UCHOVÁVÁME
Naším cílem je uchovávat vaše informace pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro
který byly shromážděny (např. tři roky po poslední interakci s vámi za účelem poskytnutí vědeckých
informací). Údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pokud to příslušné zákony nebo předpisy
vyžadují nebo nám to umožňují.
To znamená, že budeme uchovávat dokumenty, o nichž se oprávněně domníváme, že (i) prokazují,
že jsme splnili naše zákonné povinnosti a/nebo (ii) slouží k prosazování našich práv, po dobu
rovnající se promlčecí lhůtě podle příslušných zákonů, za předpokladu, že přijmeme vhodná
bezpečnostní opatření a nebudeme zpracovávat žádné informace o vaší osobě obsažené v těchto
dokumentech pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v bodech (i) a (ii) výše.
10. OCHRANA INFORMACÍ – BEZPEČNOST

K ochraně informací používáme vhodná technická a organizační opatření. Při nakládání s
informacemi o ZP podnikáme přiměřené kroky k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím,
neoprávněným přístupem, vyzrazením, pozměněním nebo zničením.
11. ZMĚNY OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ
Toto oznámení můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním jakýchkoli revizí na adrese
www.braccoimaging.com.
Pokud dojde k zásadním revizím, můžeme o tom přímo informovat jednotlivce, kterých se to týká,
případně můžeme tyto revize umístit jako prominentní upozornění na adresu
www.braccoimaging.com. Sledujte prosím pravidelně, zda se na této stránce neobjevily revize tohoto
oznámení.

12. KONTAKTUJTE NÁS
Správcem údajů ve vztahu k informacím zpracovávaným v souladu s tímto oznámením o ochraně
osobních údajů je společnost Bracco Imaging s.p.a., Via Egidio Folli, 50, 20134 Milano (MI), Italy,
nebo její přidružený subjekt uvedený v příslušné komunikaci poskytované subjektu údajů.
Aniž je dotčeno následující, pokud máte jakékoli dotazy týkající se tohoto oznámení o ochraně
osobních údajů nebo pokud si přejete získat více informací o postupech společnosti Bracco v oblasti
ochrany osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá výše uvedená práva nebo u nás podat stížnost,
můžete nás kontaktovat prostřednictvím emailu na adresu dpo@bracco.com nebo poštou na adresu:
Bracco Imaging s.p.a.
K rukám: Pověřenec skupiny pro ochranu osobních údajů
Via Egidio Folli,50
20134 Milano (MI)
Itálie
Pro ZP ve Francii:
Bracco Imaging France SAS
7, rue Léonard de Vinci, Bâtiment Pascal
91300 Massy
Francie
E-mail: donnees.personelles@bracco.com
Pro ZP v Německu:
Bracco Imaging Deutschland GmbH
Max-Stromeyer-Strasse 116
78467 Konstanz
Německo
E-mail: dpo.bid@bracco.com
Pro ZP v Polsku:
Bracco Imaging Polska Sp. z o.o.
Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A0
02-672 Warszawa
Polsko
E-mail: dpo_PL@bracco.com

Pro ZP ve Velké Británii:
Bracco UK Limited
Unit 15
Valley Business Centre
Gordon Road
High Wycombe
BUCKS
HP13 6EQ
E-mail: dpouk@bracco.com
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