OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV ODBORNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV
1. ÚVOD A ZHRNUTIE
V spoločnosti Bracco si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov súvisiacich s
odbornými zdravotníckymi pracovníkmi a ďalším zdravotníckym personálom, s ktorými
komunikujeme (ďalej spoločne ako „ZP“) a sme plne zaviazaní tieto údaje chrániť.
Toto oznámenie obsahuje informácie o tom, aké údaje sú spracovávané, prečo sú spracovávané a
akým spôsobom. Nájdete tu aj práva jednotlivcov.
Slová a odkazy ako „spoločnosť Bracco“, „skupina“, „pridružené spoločnosti“, „my“, „nás“ a
„naše“ sú odkazy na spoločnosť Bracco Imaging S. p. A. a/alebo na jej celosvetové pobočky
a dcérske spoločnosti.
2. INFORMÁCIE O VAŠEJ OSOBE, KTORÉ MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ
Uchovávame o vás iba informácie, ktoré sú nevyhnutné na spravovanie nášho vzájomného vzťahu.
V závislosti na tomto vzťahu môžeme o vašej osobe spracovávať informácie, ako napríklad:
a) Všeobecné informácie: napríklad meno, poštová alebo e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum
narodenia;
b) Profesijné informácie: ako pracovné zaradenie, odborná spôsobilosť, profesijná licencia,
zamestnávateľ/organizácia, pre ktorého/ktorú pracujete, siete a pridružené spoločnosti, programy a
aktivity, ktorých sa zúčastňujete, členstvo v správnych radách, odborné konferencie a udalosti,
rebríčky vplyvu;
c) Profesijné údaje, profesijná história a história vzdelávania, inštitucionálna a vládna príslušnosť
a informácie obsiahnuté v životopise (napríklad pracovné skúsenosti, vzdelanie alebo jazykové
zručnosti);
d) Informácie o iniciatívach spoločnosti Bracco a ich produktoch a aktivitách, na ktorých ste sa
podieľali;
e) Podrobnosti o našich vzájomných interakciách (vrátane sledovania elektronickej komunikácie), o
tom, ako predpisujete naše produkty a o dohodách, ktoré sme vzájomne uzavreli;
f) Verejne dostupné informácie týkajúce sa vašej praxe;
g) Informácie o hodnotení: napríklad interné hodnotenie, spätné väzby, vyhodnotenia, klasifikácie
alebo hodnotenia výkonu vašich profesijných činností a ich výsledkov.
3. ZDROJE INFORMÁCIÍ
Vo väčšine prípadov budeme zhromažďovať informácie pochádzajúce priamo od vás, ale v
niektorých prípadoch budeme získavať informácie o vašej osobe tiež z alternatívnych zdrojov,
medzi ktoré patria, okrem iného: verejne prístupné zdroje (ako sú webové stránky, sociálne médiá a
iné digitálne platformy, publikačné databázy, časopisy, vedecké spoločnosti, webové stránky
redakčné rady, národné registre, profesionálne adresáre a databázy zdravotníckych pracovníkov
tretích strán), organizátori lekárskych kongresov, predajcovia tretích strán a poskytovatelia služieb
konajúci našim menom.
4. PREČO SPRACOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE
Informácie budeme spracovávať iba pre ciele povolené platnými zákonmi, ktoré sa môžu líšiť v
závislosti od toho, kde žijete a kde pôsobíte.
Informácie o vašej osobe môžeme spracovávať kvôli:
a) Implementácii našich obchodných alebo vedeckých operácií, napríklad: aby sme vás pozvali na
naše akcie alebo na naše aktivity; kvôli poradenstvu ohľadne aktivít týkajúcich sa ZP a pre ďalšie
vedecké a komerčné činnosti, ako sú, okrem iného, poskytovanie vedeckých informácií, povolený
marketing a povolená komerčná komunikácia, navrhovanie možných zákaziek a inej spolupráce s
ohľadom na organizovanie poradných výborov alebo ohniskových skupín (focus groups),

stretávanie sa s internými a externými odborníkmi a ďalšie podobné aktivity zamerané na podporu
klinického vývoja a užívania liekov a zdravotníckych prostriedkov spoločnosti Bracco.
Právny základ spracovania: v súlade s miestnou praxou môžu byť vaše údaje spracovávané kvôli
oprávneným záujmom, ktoré sleduje spoločnosť Bracco v rámci vedeckého a obchodného vzťahu
medzi spoločnosťami zaoberajúcimi sa vedou o živote a ZP. V niektorých prípadoch je toto
spracovanie podmienené poskytnutím vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu (v takom
prípade môže byť súhlas kedykoľvek odvolaný) alebo môže byť spracovanie nevyhnutné na plnenie
zmluvy medzi vami a spoločnosťou Bracco.
b) Zaisteniu bezpečného prostredia na našich akciách, v našich zariadeniach a na našich sieťach:
identifikujeme, kto sa ich zúčastňuje, aby sme vyhodnotili bezpečnostné riziká.
Právny základ spracovania: spracovanie je nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov
akejkoľvek fyzickej osoby.
c) Dodržiavaniu osvedčených právnych, regulačných a priemyselných postupov a etických
povinností: napríklad vykonávanie detekcie a prevencie podvodov, hlásenie interakcií so ZP kvôli
transparentnosti, dodržiavaniu platných zákonov, predpisov a požiadaviek vládnych agentúr a
oznamovacej povinnosti (okrem iného farmakovigilancie); a dodržiavanie našich zásad.
Právny základ spracovania: spracovanie je nevyhnutné, aby sme splnili zákonné povinnosti alebo
úlohy vykonávané vo verejnom záujme.
d) Uplatňovaniu našich práv, ochrane nášho duševného vlastníctva a dôvernosti našich informácií
a usilovanie sa o právnu nápravu alebo obmedzenie škôd, ktoré by nám mohli vzniknúť.
Právny základ spracovania: oprávnený záujem na ochrane nášho hmotného a nehmotného majetku
a našich záujmov.
Spoločnosť Bracco môže navyše ponúkať aplikácie, špeciálne programy, aktivity, udalosti alebo
propagačné akcie, alebo môže sponzorovať klinické štúdie („iniciatívy“), ktoré môžu obsahovať
jedinečné alebo dodatočné konkrétne podmienky, oznámenia o ochrane osobných údajov a/alebo
formuláre na súhlas, ktoré vysvetľujú, akým spôsobom budú akékoľvek poskytnuté informácie
spracovávané v súvislosti s iniciatívami.
5. KDE VAŠE INFORMÁCIE SPRACOVÁVAME
Máme ústredie v Taliansku a prostredníctvom našich pobočiek a dcérskych spoločností pôsobíme v
Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike. Informácie o jednotlivcoch môžu byť prístupné nášmu
ústrediu v Taliansku a niektorej z našich pridružených spoločností a vybraným predajcom a
partnerom na celom svete.
Ak spracovávame informácie v krajinách, ktoré nemusia poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako
vlastná krajina jednotlivca, zavedieme primerané a vhodné právne a bezpečnostné opatrenia na
ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením; medzi tieto
opatrenia môžu okrem iného patriť záväzné zmluvy vyžadujúce zodpovedajúcu ochranu informácií
o jednotlivcoch.
Pre obyvateľov EHP alebo Švajčiarska: kedykoľvek odovzdáme vaše informácie mimo EHP alebo
Švajčiarsko, prijmeme nevyhnutné opatrenia na zaistenie toho, aby boli zavedené zodpovedajúce
ochranné opatrenia na ochranu vašich informácií. Medzi tieto ochranné opatrenia môže okrem
iného patriť použitie štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou alebo
príslušnými švajčiarskymi orgánmi.
6. POSKYTOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
Jednotlivé informácie poskytujeme, ak je to primerane požadované na uskutočnenie našich
legitímnych obchodných cieľov, pričom dodržiavame zákonné požiadavky. Informácie budú
poskytnuté iba v súlade s platnými zákonmi, a ak je to možné, budú prijaté príslušné ochranné
opatrenia na ochranu vašich informácií. Informácie môžeme poskytovať v rámci spoločnosti Bracco
a ich celosvetových pobočiek.

S cieľom podnikania môžeme tiež informácie poskytnúť aj tretím stranám, ako sú
verejné/regulatívne/vládne orgány (vlády, vrátane zdravotníckych a sociálnych oddelení), tretie
strany, ktoré nám poskytujú služby (napríklad vykonávanie auditov, IT služby, pomoc pri
zaisťovaní súladu s požiadavkami na zdravotnú starostlivosť), obchodní partneri a spolupracovníci
(napríklad externí vedci).
Ak spoločnosť Bracco, alebo celé jej aktíva, alebo ich časť získa tretia strana, osobné údaje, ktoré o
jednotlivcoch máme, budú súčasťou prevedených aktív.
Informácie môžeme poskytnúť tiež s cieľom vymáhania akýchkoľvek dohôd či zmlúv, ktoré s vami
máme, alebo s cieľom ochrany našich práv alebo práv, majetku alebo bezpečnosti našich
zamestnancov, pacientov alebo iných osôb (napr. návštevníkov stánku/priestor spoločnosti Bracco).
7. KLASIFIKÁCIA, AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A VAŠE PRÁVA
Vaše osobné údaje môžu byť kombinované s ďalšími informáciami, ktoré o vás už môžeme mať,
alebo ktoré môžeme získať z verejne dostupných zdrojov, ako sú vedecké a lekárske publikácie,
národné registre a internet. Môžeme tiež vykonať interné hodnotenie, vyhodnotenie, klasifikáciu
alebo ohodnotenie vašich aktivít a/alebo výkonu vášho pracoviska (ak je to relevantné). Spoločnosť
Bracco môže použiť algoritmus na odstupňovanie ZP podľa ich vedeckej alebo výskumnej činnosti
(vrátane publikácií), zručností (napríklad rokov skúseností a kvalifikácie) a záujmov (napr.
sledovanie elektronickej komunikácie). Platné sadzby za pozvanie na naše akcie a/alebo za účasť na
našich aktivitách sú stanovené podľa odstupňovania ZP, ale konečné rozhodnutie je na každom
jednotlivcovi.
8. INDIVIDUÁLNE VOĽBY: PRÁVA A PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM
Prístup, revízia, zmazanie, námietky proti spracovaniu, prenositeľnosť
Podľa príslušných zákonov o ochrane osobných údajov alebo súkromia máte právo požadovať
kópiu údajov, ktoré o vašej osobe uchovávame.
Máte tiež právo na revíziu, opravu alebo vymazanie týchto informácií. Tieto práva môžu podliehať
právnym a regulačným obmedzeniam.
Za určitých okolností môžete formálne vzniesť námietku proti spracovaniu vašich informácií,
môžete mať právo obmedziť aspekty spracovania vašich informácií a môžete mať právo požiadať,
aby bola digitálna kópia vašich údajov poskytnutá vám alebo tretej strane, ktorá je správcom vašich
údajov.
Podanie sťažnosti na príslušný orgán na ochranu údajov
Môžete mať právo podať sťažnosť priamo na príslušný orgán na ochranu údajov alebo na dozorný
úrad, ak sa domnievate, že sme spracovali informácie spôsobom, ktorý je nezákonný alebo porušuje
vaše práva podľa príslušných zákonov o ochrane osobných údajov.
Pre obyvateľov EÚ: Názov príslušného dozorného úradu a jeho kontaktné údaje nájdete na adrese
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Bez toho, aby sme obmedzovali akékoľvek práva na podanie sťažnosti priamo na príslušný orgán,
zaviazali sme sa na ochranu osobných údajov a sťažnosti môžete podávať priamo u nás.
9. AKO DLHO VAŠE INFORMÁCIE UCHOVÁVAME
Našim cieľom je uchovávať vaše informácie iba do času, ktorý je nevyhnutný pre konkrétny účel,
na ktorý boli zhromaždené (napr. tri roky po poslednej interakcii s vami s cieľom poskytnúť
vedecké informácie). Údaje môžu byť uchovávané dlhší čas, ak to príslušné zákony alebo predpisy
vyžadujú alebo nám to umožňujú.
To znamená, že budeme uchovávať dokumenty, o ktorých sa oprávnene domnievame, že (i)
preukazujú, že sme si splnili naše zákonné povinnosti a/alebo (ii) slúžia na presadzovanie našich
práv, v čase rovnajúcom sa premlčacej lehote podľa príslušných zákonov za predpokladu, že

prijmeme vhodné bezpečnostné opatrenia a nebudeme spracovávať žiadne informácie o vašej osobe
obsiahnuté v týchto dokumentoch pre iné ciele než tie, ktoré sú uvedené v bodoch (i) a (ii) vyššie.
10. OCHRANA INFORMÁCIÍ – BEZPEČNOSŤ
Na ochranu informácií používame vhodné technické a organizačné opatrenia. Pri nakladaní s
informáciami o ZP podnikáme primerané kroky na ich ochranu pred stratou, zneužitím,
neoprávneným prístupom, vyzradením, pozmenením alebo zničením.
11. ZMENY OZNÁMENIA O OCHRANE SÚKROMIA
Toto oznámenie môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením akýchkoľvek revízií na adrese
www.braccoimaging.com.
Ak dôjde k zásadným revíziám, môžeme o tom priamo informovať jednotlivcov, ktorých sa to týka,
prípadne môžeme tieto revízie umiestniť ako prominentné upozornenie na adrese
www.braccoimaging.com. Sledujte, prosím, pravidelne, či sa na tejto stránke neobjavili revízie
tohto oznámenia.
12. KONTAKTUJTE NÁS
Správcom údajov vo vzťahu k informáciám spracovávaným v súlade s týmto oznámením o ochrane
osobných údajov je spoločnosť Bracco Imaging, S. p. A., Via Egidio Folli, 50, 20134 Miláno (MI),
Taliansko, alebo jej pridružený subjekt uvedený v príslušnej komunikácii poskytovanej subjektu
údajov.
Bez toho, aby bolo dotknuté nasledujúce, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia o
ochrane osobných údajov alebo ak si želáte získať viac informácií o postupoch spoločnosti Bracco v
oblasti ochrany osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť svoje vyššie uvedené práva či u nás
podať sťažnosť, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adresu dpo@bracco.com alebo
poštou na adresu:
Bracco Imaging, S. p. A.
Do rúk: Poverenca skupiny na ochranu osobných údajov
Via Egidio Folli,50
20134 Miláno (MI)
Taliansko
Pre ZP vo Francúzsku:
Bracco Imaging France SAS
7, rue Léonard de Vinci, Bâtiment Pascal
91300 Massy
Francúzsko
E-mail: donnees.personelles@bracco.com
Pre ZP v Nemecku:
Bracco Imaging Deutschland GmbH
Max-Stromeyer-Strasse 116
78467 Konstanz
Nemecko
E-mail: dpo.bid@bracco.com
Pre ZP v Poľsku:
Bracco Imaging Polska Sp. z o. o.
Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A0

02-672 Warszawa
Poľsko
E-mail: dpo_PL@bracco.com
Pre ZP vo Veľkej 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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