Na Pankráci 1724/129
140 00 Praha 4 – Nusle
Česká republika

DISCLOSURE – SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(dále jen „Souhlas“)
Já níže podepsaný/podepsaná
Titul: ………… Jméno:.……………..…..... Příjmení: ………………….……...............…Titul2: ……….......,
Místo (sídlo) výkonu hlavní praxe včetně země a plné adresy ..................................................................
....................................…………………………………................................................................................
....................................…………………………………................................................................................,
evidenční číslo ČLK/ČLnK: …………………………....................................................................................
kontaktní údaje – e-mailová adresa a telefon: ...........................................................................................
(dále jen „Subjekt údajů“).
 souhlasím *

 nesouhlasím *

*Pokud souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za dále uvedeným účelem, prosím, zaškrtněte příslušné
volné políčko křížkem.

s tím, aby společnost Sandoz s.r.o., IČ: 41692861, se sídlem Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 –
Nusle (dále jen "Správce"), zpracovávala mé osobní údaje v dále uvedeném rozsahu a za dále
uvedeným účelem.
Správce z vlastního rozhodnutí přistoupil k aktivitě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
(dále jen „AIFP“), která za účelem zvýšení transparentnosti vztahů zdravotnických odborníků se svými
členy přijala Kodex, upravující transparentní zveřejňování plateb a jiných plnění farmaceutických
společností zdravotnickým odborníkům a zdravotnickým zařízením (projekt Transparentní spolupráce).
Data související s evidencí plateb a plnění poskytnutých ze strany Správce jsou v rámci projektu
Transparentní spolupráce zveřejňována prostřednictvím AIFP a pro informativní účely sdílena také
s Českou asociací farmaceutických firem (dále jen „ČAFF“), které je Správce členem.
Správce je oprávněn zpracovávat mé osobní údaje za účelem:
- evidence jakýchkoli plateb a jiných plnění mně poskytnutých dle smluv uzavřených mezi mou osobou
a Správcem v kalendářním roce udělení tohoto Souhlasu a v následujících letech, jak uvedeno níže;
- zveřejnění
předmětných
plateb
či
jiných
plnění
na
webových
stránkách
https://aifp.cz/cs/transparentni-spoluprace/;
- zasílání přehledu předmětných plateb či jiných plnění ČAFF.
Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Správce zpracovává následující rozsah, kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa místa
(sídla) výkonu hlavní praxe, evidenční číslo ČLK/ČLnK, kontaktní údaje, konkrétně telefonní číslo a emailová adresa, specifikace přijatého plnění včetně všech plateb či jiných plnění a jejich popisu dle smluv
uzavřených mezi Subjektem údajů a Správcem či jinak obdržených (dále jen „Údaje“).
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Doba zpracování
- Za účelem evidence plnění bude Správce zpracovávat Údaje po dobu 5 (pěti) let následujících po
uplynutí 6 (šesti) měsíců následujících po kalendářním roce, ve kterém bylo příslušné plnění dle
tohoto Souhlasu poskytnuto.
- Za účelem zveřejnění plnění bude Správce zpracovávat Údaje po dobu 5 (pěti) let od jejich prvního
zveřejnění.
Beru na vědomí, že v případě odvolání Souhlasu před uplynutím stanovené doby zpracování budou
informace o poskytnutých platbách či jiných plněních sice i nadále zveřejněny, avšak již ne individuálně,
ale souhrnně, tedy v anonymizované podobě a společně s jinými platbami stejného druhu.
Práva Subjektu údajů
Subjekt údajů má za podmínek a v mezích stanovených právním předpisem právo požadovat od Správce
přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva podat
stížnost u příslušného dozorového úřadu, právo kdykoli odvolat svůj souhlas a právo na přenositelnost
osobních údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Subjektu údajů týkají, pokud je poskytl Správci,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto osobní údaje
jinému správci
V případě dotazů či potřeby uplatnit výše uvedená práva, může Subjekt údajů zaslat zprávu na emailovou adresu privacy.czech@sandoz.com.
V případě nespokojenosti se způsobem, jakým Správce zpracovává Vaše Údaje, se obraťte na
Pověřence pro ochranu osobních údajů – global.privacy_office@novartis.com, který Vaši záležitost
přešetří.
Další informace o zpracování Vašich Údajů najdete v Obecných zásadách ochrany osobních údajů
pro obchodní partnery na webové stránce Správce www.sandoz.cz (v sekci „O nás“).

V ……………………………………………...., dne……………………………………………....

……………………………………………....
Jméno a příjmení Subjektu údajů

………………………………………
Podpis Subjektu údajů

