Website Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů na
webových stránkách

Effective: 1.2.2022

Účinnost: 1.2.2022

This Privacy Policy describes the ways in which
Novartis s.r.o. (“Novartis”, “we” or “us”) having its
registered office at Na Pankráci 1724/129, 140 00
Prague 4, Czech Republic, collects and processes
information about you that identifies you directly or
indirectly (“Personal Data”), either alone or in
combination with other information made available to
us, through your interactions with us via our websites
(including www.novartis.cz), or through any mobile
page, application, or other service (both offline and
online) of Novartis s.r.o., which links to, incorporate, or
provide you with a copy of this Privacy Policy
(collectively, the “Services”).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují způsoby,
jakými společnost Novartis s.r.o. (dále jen „Sandoz“,
„my“ nebo „nás“) se sídlem Na Pankráci 1724/129,
140 00 Praha 4, Česká republika, shromažďuje a
zpracovává informace, které vás přímo či nepřímo
identifikují (dále jen „Osobní údaje“), a to buď
samostatně, nebo v kombinaci s jinými informacemi,
které jsou nám zpřístupněny, a to prostřednictvím
vašich interakcí s námi prostřednictvím našich
webových stránek (včetně www.sandoz.cz) nebo
prostřednictvím jakékoli mobilní stránky, aplikace nebo
jiné služby (offline i online) společnosti Sandoz s.r.o.,
která odkazuje na tyto zásady ochrany osobních
údajů, začleňuje je nebo vám poskytne jejich kopii
(dále souhrnně „Služby“).

Sandoz s.r.o. is responsible for the processing of your
Personal Data as it decides why and how it is
processed, thereby acting as the “controller” of such
Personal Data. It may exercise this responsibility alone
or jointly with other company(-ies) in the Novartis
Group, acting as “co-controller(s)”. The Privacy
Policy covers how we respect your privacy rights with
respect to the processing of your Personal Data in
relation to the Services, and/or for the purposes
described in this Privacy Policy.

Společnost Sandoz s.r.o. zodpovídá za zpracování
vašich osobních údajů, neboť rozhoduje o tom, proč a
jak jsou zpracovávány, a vystupuje jako "správce"
těchto Osobních údajů. Tuto zodpovědnost může nést
samostatně nebo společně s další společností
(společnostmi) ze skupiny Novartis, jednající jako
„společný správce (společní správci)“. Zásady
ochrany osobních údajů pojednávají o tom, jak
respektujeme vaše práva na ochranu soukromí v
souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů ve
vztahu ke Službám a/nebo pro účely popsané v těchto
Zásadách ochrany osobních údajů.

Though this Privacy Policy is intended for individuals

Ačkoli jsou tyto Zásady ochrany osobních údajů

interacting with the Services, you may be asked to

určeny pro jednotlivce, kteří interagují se Službami,

refer to additional privacy policies or separate data

můžete být požádáni, abyste si na našich webových

privacy notices on our country specific websites if you

stránkách pro konkrétní zemi přečetli další zásady

reside in a certain location or where you use certain

ochrany soukromí nebo samostatná oznámení o

applications or websites not covered under the

ochraně osobních údajů, pokud se nacházíte na

Services. Wherever required, we will also present you

určitém místě nebo používáte určité aplikace nebo

with specific privacy notices for the purposes of

webové stránky, které do rámce Služeb nespadají. V

activities not covered under this policy including but not

případě potřeby vám také poskytneme konkrétní

limited to recruitment,

zásady ochrany osobních údajů pro účely činností, na

employment,

third

party

management, or patient support.
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které se tyto zásady nevztahují, včetně, nikoli však

výlučně, náboru, zaměstnávání, správy třetích stran
nebo podpory pacientů.
Do take note that if you access any third-party link or
website from our Services, you may need to refer to
the privacy policies of such third parties. Sandoz does
not endorse and is not responsible for the information
or privacy practices of websites or services owned by
third parties.

Upozorňujeme, že pokud budete z našich Služeb
přistupovat na jakýkoliv odkaz nebo webovou stránku
třetí strany, budete se možná muset seznámit se
zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích stran.
Společnost Sandoz nikterak neschvaluje ani nenese
odpovědnost za informace nebo postupy ochrany
osobních údajů webových stránek nebo služeb
vlastněných třetími stranami.

By continuing using the Services, you agree to this
Privacy Policy. We consider the protection of your
Personal Data and privacy to be a very important
matter. As such, we invite you to carefully read this
Privacy Policy.

Tím, že budete pokračovat v používání Služeb,
souhlasíte s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.
Ochraně vašich Osobních údajů a soukromí
přikládáme velkou důležitost. Vyzýváme vás proto,
abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pečlivě
přečetli.

If you have any questions in relation to the processing
of your Personal Data or this Policy, please refer to our
Contact us section.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování
vašich osobních údajů nebo těchto Zásad, přejděte
prosím na oddíl „Kontaktujte nás“.

We may change or update this Privacy Policy from time
to time by posting a new privacy policy on this website.
Please keep checking this policy occasionally so that
you are aware of any changes.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od
času změnit nebo aktualizovat zveřejněním nových
zásad ochrany osobních údajů na těchto webových
stránkách. Tyto zásady prosím občas kontrolujte,
abyste se dozvěděli o případných změnách.

How do we deal with information from individuals
under the age of 15?
Our Services are not directed at children. We do not
knowingly collect any personal information about the
children under the age of 15 on our website or for the
purposes mentioned in this Privacy Policy. If Personal
Information about children has been mistakenly
provided to us and you would like to request that such
Personal Data be removed, please refer to our Contact
us section.

Jak nakládáme s informacemi od osob mladších 15
let?
Naše služby nejsou zaměřeny na děti. Žádné osobní
údaje o dětech mladších 15 let na našich webových
stránkách vědomě neshromažďujeme, a to ani pro
účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních
údajů. Pokud nám byly omylem poskytnuty osobní
údaje o dětech a vy byste chtěli požádat o odstranění
těchto osobních údajů, přejděte prosím na oddíl
„Kontaktujte nás“.

What Personal Data do we process and for which
purposes?
Most of our Services do not require any form of
registration or sign-up to access the Services.

Jaké osobní údaje zpracováváme a pro jaké
účely?
Většina našich Služeb nevyžaduje pro přístup ke
službám žádnou formu registrace nebo přihlášení.

However, depending on how you interact with us, we

V závislosti na způsobu, jakým s námi komunikujete,

may collect and process Personal Data that directly

však můžeme shromažďovat a zpracovávat Osobní

identifies you such as your name, contact details and

údaje, které vás přímo identifikují, např. vaše jméno,

email address. We may also collect certain Personal

kontaktní údaje a e-mailová adresa. Můžeme také
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Data that does not directly identify you, but which

shromažďovat určité Osobní údaje, které vás přímo

makes identification possible through the combination

neidentifikují, ale které umožňují identifikaci kombinací

of other information or identifiers such as your

dalších informací nebo identifikátorů, jako je název

company name and position or ID number. Personal

vaší společnosti a pozice nebo identifikační číslo.

Data may also include information such as computer

Osobní údaje mohou také zahrnovat informace, jako

or device serial numbers, IP addresses or information

jsou sériová čísla počítačů nebo zařízení, IP adresy

relating to a company (“legal person”). If you submit

nebo údaje týkající se společnosti („právnická

personal data relating to other people to us or to our

osoba“). Pokud nám nebo našim poskytovatelům

service providers in connection with the Services, you

služeb poskytnete v souvislosti se Službami osobní

represent that you have the authority to do so and to

údaje týkající se jiných osob, prohlašujete, že máte

permit us to use the information in accordance with this

oprávnění tak učinit a umožnit nám používat tyto

Privacy Policy.

informace v souladu s těmito Zásadami ochrany
osobních údajů.

1. Information that you provide to us voluntarily
1.1. Registration of user accounts

1. Informace, které nám poskytujete dobrovolně
1.1. Registrace uživatelských účtů

In order to use some Services (or individual parts of
them) it may be necessary to create a user account by
registering beforehand. This is the case, for example,
when you visit websites whose content is only
accessible to licensed medical specialists or
accredited press representatives. When registering,
you have to provide your name, email address, loginID,
security questions & answers, encrypted passwords,
postal address, telephone number and, if applicable,
your license to practice medicine or accreditation.

Pro využívání některých Služeb (nebo jejich
jednotlivých částí) může být nutné vytvořit si
uživatelský účet předchozí registrací. Je tomu tak
například při návštěvě webových stránek, jejichž
obsah je přístupný pouze licencovaným lékařským
specialistům nebo akreditovaným zástupcům tisku. Při
registraci musíte uvést své jméno, e-mailovou adresu,
přihlašovací jméno (login ID), bezpečnostní otázky a
odpovědi, šifrovaná hesla, poštovní adresu, telefonní
číslo a případně svou licenci k výkonu lékařské praxe
nebo akreditaci.

We process and save the Personal Data provided
during registration exclusively to enable you to access
the content specifically relevant to you. The legal basis
for processing your Personal Data may be fulfilment of
obligations under an agreement with you or consent
from you.

Osobní údaje poskytnuté při registraci zpracováváme
a ukládáme výhradně proto, abychom vám umožnili
přístup k obsahu, který je pro vás konkrétně relevantní.
Právním základem pro zpracování vašich osobních
údajů může být plnění povinností vyplývajících ze
smlouvy s vámi nebo váš souhlas.

1.2. Contact requests, customer support or
feedback
For inquiries via our contact form, you must provide
your name, postal address, e-mail address, telephone
number, the reason for contacting you and your
message. You may provide your social media profile
information including name, email address, contact
details, comments and reactions when you interact
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1.2. Kontaktní žádosti, zákaznická podpora nebo
zpětná vazba
Pro dotazy prostřednictvím našeho kontaktního
formuláře musíte uvést své jméno, poštovní adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, důvod kontaktování a
vaši zprávu. Můžete poskytnout informace o svém
profilu na sociálních sítích včetně jména, e-mailové
adresy, kontaktních údajů, komentářů a reakcí, když s
námi komunikujete na platformách sociálních sítí nebo

with us on social media platforms or using your social
media login credentials to authenticate on our website.

když používáte své přihlašovací údaje k sociálním
sítím pro ověření na našich webových stránkách.

We process and save the Personal Data provided in
the contact request only to process and answer your
request regarding our products and services and to get
in touch with you.

Osobní údaje uvedené v kontaktní žádosti
zpracováváme a ukládáme pouze za účelem
zpracování a zodpovězení vaší žádosti týkající se
našich produktů a služeb, a abychom se s vámi mohli
spojit.

The legal basis for processing your Personal Data is
the fulfillment of our contractual obligations to
communicate any relevant concerns about which you
have contacted us.

Právním základem pro zpracování vašich osobních
údajů je splnění našich smluvních povinností sdělovat
jakékoli relevantní obavy, ohledně kterých jste nás
kontaktovali.

1.3. Newsletters

1.3. Newslettery

When subscribing for our newsletter service, you will
need to provide your name, email address and/or
postal address.

Při přihlášení k odběru naší služby newsletteru budete
muset uvést své jméno, e-mailovou adresu a/nebo
poštovní adresu.

Insofar as you have given us your consent to data
processing when registering for the newsletter service,
we process and save the Personal Data provided when
subscribing for the newsletter only to provide the
newsletter service and you in accordance with the
newsletter service you have subscribed to inform
about Sandoz events, products, services and / or
promotions.

Pokud jste nám při registraci do služby newsletteru
udělili souhlas se zpracováním údajů, zpracováváme
a ukládáme Osobní údaje poskytnuté při přihlášení k
odběru newsletteru pouze za účelem poskytování
služby newsletteru, ke které jste se v souladu s
podmínkami služby newsletteru přihlásili, abychom
vás mohli informovat o akcích, produktech, službách
a/nebo propagačních akcích společnosti Sandoz.

If you have consented to this when subscribing for the
newsletter, we can also analyze your user behavior
when opening the relevant newsletter and process the
data collected for the personalization of future
newsletters and other promotional communication.

Pokud jste k tomu při přihlášení k odběru newsletteru
dali souhlas, můžeme také analyzovat vaše
uživatelské chování při otevírání příslušného
newsletteru a zpracovávat shromážděné údaje pro
personalizaci budoucích newsletterů a další
propagační sdělení.

The legal basis for the processing of your Personal
Data is your consent.
1.4. Orders and services

Právním základem pro zpracování vašich osobních
údajů je váš souhlas.
1.4. Objednávky a služby

When ordering products and services via the website
(such as information materials, brochures, etc.), you
will need to provide your name, email address and
postal address and, if applicable, your payment details.

Při objednávání produktů a služeb prostřednictvím
webové stránky (jako jsou informační materiály,
brožury atd.) budete muset uvést své jméno, emailovou adresu a poštovní adresu a případně své
platební údaje.

We process and save the Personal Data provided
when placing an order in order to provide you with the
products and services you have ordered and for our

Osobní údaje poskytnuté při zadávání objednávky
zpracováváme a ukládáme proto, abychom vám mohli
poskytovat produkty a služby, které jste si objednali, a
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business purposes including improving our products
and services and tailoring your experiences when
interacting with the Services. The legal basis for
processing your personal data is fulfilment of
contractual obligations and our legitimate interests.
1.5. Tracking and monitoring adverse events

pro naše obchodní účely, včetně zlepšování našich
produktů a služeb a přizpůsobení vašich zkušeností při
interakci se Službami. Právním základem pro
zpracování vašich osobních údajů je plnění smluvních
povinností a naše oprávněné zájmy.
1.5. Sledování

a

monitorování

nežádoucích

účinků
Sandoz is legally obliged to inform itself about
undesirable side effects and interactions, the lack of
drug effectiveness, quality complaints and / or other
aspects related to the safety or quality of Sandoz
products. If you provide us with information about
Sandoz products (e.g. via our website), we will
evaluate and review your information (which may
include information about your state of health, side
effects and, if applicable, your name). For this purpose,
we may also contact you if you have any questions.

Společnost Sandoz je povinna se ze zákona
informovat o nežádoucích vedlejších účincích a
interakcích, nedostatečné účinnosti léků, stížnostech
na kvalitu a/nebo jiných aspektech souvisejících s
bezpečností nebo kvalitou produktů Sandoz. Pokud
nám poskytnete informace o produktech Sandoz
(např. prostřednictvím našich webových stránek), vaše
informace (které mohou zahrnovat informace o vašem
zdravotním stavu, vedlejších účincích a případně vaše
jméno) vyhodnotíme a zkontrolujeme. Za tímto účelem
vás také můžeme kontaktovat, pokud budete mít
nějaké dotazy.

Sandoz is also legally obliged to report significant side
effects to the responsible health authorities, whereby
we only pass on your information in pseudonymous
form so that no information that directly identifies you
is passed on. We can also share this information with
other Novartis Group companies, provided that they
are themselves obliged to report to the health
authorities responsible for them.

Společnost Sandoz je rovněž ze zákona povinna hlásit
významné vedlejší účinky odpovědným zdravotnickým
orgánům, přičemž vaše údaje poskytujeme pouze v
pseudonymní podobě, aby nedošlo k předání žádných
informací, které vás přímo identifikují. Tyto informace
můžeme také sdílet s dalšími společnostmi skupiny
Novartis za předpokladu, že samy mají ohlašovací
povinnost vůči zdravotnickým orgánům, které jsou za
ně odpovědné.

The legal basis for the processing of your Personal
Data is the fulfillment of our legal obligations or the
safeguarding of our legitimate interests; which consist
in particular of ensuring high safety and quality
standards for Sandoz products; or your consent.

Právním základem pro zpracování vašich Osobních
údajů je plnění našich zákonných povinností nebo
ochrana našich oprávněných zájmů, které spočívají
zejména v zajištění vysokých norem bezpečnosti a
kvality produktů Sandoz; nebo váš souhlas.

2. Information that is collected automatically

2. Informace, které jsou shromažďovány automaticky

2.1. Social Media Listening
We may also collect Personal Data that you made
publicly available on public social media platforms
(including blogs, forums etc.), related to Sandoz,
Sandoz products, and more in general about drugs
and diseases. This activity, called “social media
listening”, is based on our legitimate business
Sandoz s.r.o.
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2.1. Social Media Listening
Můžeme také shromažďovat Osobní údaje, které jste
zveřejnili na veřejných platformách sociálních sítí
(včetně blogů, fór atd.), týkající se společnosti Sandoz,
produktů Sandoz a obecně léčiv a nemocí. Tato
činnost, označovaná jako „social media listening“
(„naslouchání na sociálních sítích“), je založena na

interests, for example to (i) have a better
understanding of how certain key audiences like
healthcare professionals or patients experience certain
diseases or react to the use of Sandoz products, (ii)
have a better understanding of Sandoz’ reputation as
well as other market trends, (iii) identify keystakeholders, in particular bloggers and social media
influencers, and to initiate contact with them. This may
include your Personal Data in form of comments,
messages, blogs, photos and videos, although we will
take steps to limit this Personal Information to the
minimum necessary and keep it for no longer than
necessary for the social media listening activity. If you
want to limit further who can see your information, we
recommend that you use the privacy settings available
to you on such platforms.

našich oprávněných obchodních zájmech, jako je
například (i) lepší porozumění tomu, jak určité klíčové
cílové skupiny, jako jsou odborní pracovníci ve
zdravotnictví
nebo
pacienti,
prožívají
určitá
onemocnění, nebo jak reagují na použití produktů
Sandoz, (ii) lepší pochopení dobrého jména
společnosti Sandoz a dalších tržních trendů, (iii)
identifikace
klíčových
zainteresovaných
stran,
zejména blogerů a influencerů sociálních sítí, a
navázání kontaktu s nimi. To může zahrnovat vaše
Osobní údaje ve formě komentářů, zpráv, blogů,
fotografií a videí, i když podnikneme kroky k omezení
těchto osobních údajů na nezbytné minimum a
nebudeme je uchovávat déle, než je pro činnost social
media listening nutné. Pokud chcete dále omezit, kdo
může vaše informace vidět, doporučujeme vám použít
nastavení ochrany osobních údajů, které máte na
těchto platformách k dispozici.

When you share your personal data on a public social
media platform, we suggest you also familiarize
yourself with the privacy policy of that specific platform
as these platforms are not owned and managed by
Sandoz.

Když budete své osobní údaje sdílet na veřejné
platformě sociálních sítí, doporučujeme vám také
seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů
dané konkrétní platformy, protože tyto platformy
nejsou vlastněny a spravovány společností Sandoz.

2.2. Website usage analytics
We may also collect and process Information about
your visit to this website, such as the pages you visit,
the website you came from and the searches you
perform. We may use such information to help improve
the contents of the site and to compile aggregate
statistics about people using our site for our internal
usage statistics and market research purposes. In
doing this, we may install "cookies" or similar
technologies that collect the domain name of the user,
your internet service provider, your operating system,
and the date and time of access. Cookies are created
and stored on the user's computer, phone or other
devices when the user's browser loads a particular
website. Every time the user goes back to the same
website, the browser retrieves and sends this "cookie"
file to the website. Cookies are useful because they
serve key purposes like helping a website remember
your preferences and settings, performing analytics to
improve services, serving you relevant content or
advertisements and authenticating you on the
Sandoz s.r.o.
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2.2. Analýza používání webových stránek
Můžeme také shromažďovat a zpracovávat informace
o vaší návštěvě těchto webových stránek, jako jsou
stránky, které navštívíte, webová stránka, ze které jste
přišli, a vyhledávání, která provádíte. Tyto informace
můžeme použít ke zlepšení obsahu stránek a k
sestavování souhrnných statistik o lidech, kteří naše
stránky používají, pro naše interní statistiky využití a
účely průzkumu trhu. Přitom můžeme instalovat
soubory „cookie“ nebo podobné technologie, které
získávají informace o názvu domény uživatele, vašem
poskytovateli internetových služeb, vašem operačním
systému, datu a času přístupu. Soubory cookie se
vytvářejí a ukládají v počítači, telefonu nebo jiných
zařízeních uživatele, když prohlížeč uživatele načte
konkrétní webovou stránku. Pokaždé, když se uživatel
vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč načte a
odešle tento soubor cookie na webovou stránku.
Soubory cookie jsou užitečné, protože slouží klíčovým
účelům, jako je pomoc webové stránce zapamatovat si
vaše preference a nastavení, provádět analýzy pro

websites. Cookies do not damage your computer. You
can set your browser to notify you when you receive a
cookie, this will enable you to decide if you want to
accept it or not. You can also refuse cookies altogether.
However, if you do not accept our cookies, you may
not be able to use all functionalities of our website.
When you visit our websites, you may be presented
with a cookie-setting banner that allows you to manage
the settings and accept or deny the cookies. It is legally
permitted to store cookies on your machine if they are
essential to the operation of the website, but for all
other types of cookies we need your permission to do
so. On Sandoz websites, you have the option to
consent to the use of cookies while visiting the website
for the first time when a cookie banner will be shown
or manage these settings anytime later by clicking the
Cookie Settings link in the footer of the website. These
cookie settings give you the option of accepting or
denying your consent to every category of cookies
(with the exception of the necessary cookies which are
always active). Please refer to our Cookie Settings to
learn more about what types of cookies we use (the
purpose they serve, their lifespan, and their
provenance) and how you can manage your
preferences.

zlepšení služeb, poskytovat vám relevantní obsah
nebo reklamy a ověřovat vás na webových stránkách.
Soubory cookie nepoškozují váš počítač. Prohlížeč si
můžete nastavit tak, aby vás upozornil, když nějaký
soubor cookie obdržíte, což vám umožní rozhodnout
se, zda jej chcete přijmout nebo ne. Soubory cookie
můžete také zcela odmítnout. Pokud však naše
soubory cookie nepřijmete, možná nebudete moci
používat všechny funkce našich webových stránek.
Když navštívíte naše webové stránky, může se vám
zobrazit banner s nastavením souborů cookie, který
vám umožní spravovat nastavení a přijmout nebo
odmítnout soubory cookie. Ze zákona je povoleno
ukládat soubory cookie na vašem počítači, pokud jsou
nezbytné pro provoz webových stránek, ale u všech
ostatních typů souborů cookie k tomu potřebujeme
vaše svolení. Na webových stránkách společnosti
Sandoz máte možnost dát souhlas s používáním
souborů cookie při první návštěvě webových stránek,
kdy se zobrazí banner pro soubory cookie, nebo
můžete tato nastavení spravovat kdykoli později
kliknutím na odkaz „Nastavení souborů cookies“ v
patičce webových stránek. Tato nastavení souborů
cookie vám dávají možnost přijmout nebo odmítnout
souhlas s každou kategorií souborů cookie (s výjimkou
nezbytných souborů cookie, které jsou vždy aktivní).
Další informace o tom, jaké typy souborů cookie
používáme (účel, kterému slouží, jejich životnost a
původ) a jak můžete své preference spravovat,
naleznete v našem nastavení souborů cookie.

Certain of our Services, including websites, may use
the web analysis service “Google Analytics” from
Google LLC, of 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (“Google”) to optimize them.
Google uses this information obtained by the cookie to
save a profile of which pages you have visited within a
session. The information generated by the cookie
about the use of the Services is transmitted to Google
servers and stored there. In order to increase the
security of your Personal Data, we use the "anonymize
IP" function or other features provided by Google to
keep you anonymous. For more information on how IP
anonymization
works,
click
https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

Některé naše služby, včetně webových stránek,
mohou pro svou optimalizaci využívat službu webové
analýzy „Google Analytics“ od společnosti Google
LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Společnost
Google používá tyto informace získané pomocí
souboru cookie k uložení profilu stránek, které jste v
rámci relace navštívili. Informace generované
souborem cookie o používání Služeb se přenášejí na
servery společnosti Google a tam se ukládají. Pro
zvýšení zabezpečení vašich Osobních údajů,
používáme funkci „anonymizace IP adresy“ nebo jiné
funkce poskytované společností Google, abychom vás
udrželi v anonymitě. Další informace o tom, jak
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anonymizace IP adresy funguje, získáte kliknutím na
https://support.google.com/analytics/answer/2763052.
Google will use this information on our behalf to
evaluate your use of the website, to compile reports on
website activity for us and to provide us with other
services relating to website activity and internet usage.
Sandoz uses the data received from Google Analytics
for business planning, for its own business activities
and for marketing measures in order to better
understand how the content of our web services and
the associated experience can be improved.

Společnost Google použije tyto informace naším
jménem k vyhodnocení vašeho používání webových
stránek, k sestavování zpráv pro nás o aktivitě na
webových stránkách a k poskytování dalších služeb
souvisejících s činností na webových stránkách a
používáním internetu. Společnost Sandoz používá
údaje získané ze služby Google Analytics pro
obchodní plánování, pro své vlastní obchodní činnosti
a pro marketingová opatření, aby lépe porozuměla
tomu, jak lze zlepšit obsah našich webových služeb a
související zkušenost.

Certain of our websites also use OneTrust cookies to
enable you to manage the cookies easily and help us
to obtain your consent for our placement and use of
cookies on your device. We need these cookies to
remember the choices that you have made regarding
cookie settings.

Některé z našich webových stránek také používají
soubory cookie OneTrust, které vám umožňují snadno
spravovat soubory cookie a pomáhají nám získat váš
souhlas s umístěním a používáním souborů cookie na
vašem zařízení. Tyto soubory cookie potřebujeme k
zapamatování voleb, které jste vybrali ohledně
nastavení souborů cookie.

The legal basis for the processing of your Personal
Data when we do website analytics is your consent or
our legitimate business interests.

Právním základem pro zpracování vašich Osobních
údajů při provádění analýzy webových stránek je váš
souhlas nebo naše oprávněné obchodní zájmy.

2.3. Other tracking technologies
We may use cookies or other tracking technologies
(also known as action tags, single-pixel GIFs, clear
GIFs, invisible GIFs and 1-by-1 GIFs) provided by third
party advertisement companies to provide relevant
advertisements (interactive or non-interactive) to you
based on your interests or browsing history. Typically,
we use the services of social media companies and
other third-party advertisement companies to collect
information like your browser details, unique client ID
etc. so that we may serve you ads on our websites and
on other websites you may use. Please refer to
our Cookie Settings to learn more about our marketing
or advertisement cookies and manage your
preferences.
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2.3. Další sledovací technologie
Můžeme používat soubory cookie nebo jiné sledovací
technologie (označované také jako akční značky,
jednopixelové GIFy, čisté GIFy, neviditelné GIFy a
GIFy 1-by-1) poskytované reklamními společnostmi
třetích stran, aby vám mohly dodávat relevantní
reklamy (interaktivní nebo neinteraktivní) na základě
vašich zájmů nebo historie procházení. Obvykle
používáme služby společností sociálních sítí a dalších
reklamních
společností
třetích
stran
ke
shromažďování informací, jako jsou údaje o vašem
prohlížeči, jedinečné ID klienta atd., abychom vám
mohli zobrazovat reklamy na našich webových
stránkách a na jiných webových stránkách, které
můžete používat. Další informace o našich
marketingových nebo reklamních souborech cookie a
správu vašich preferencí naleznete v nastavení
souborů cookie.

Our Services, including websites, may use Google Tag
Manager (“GTM”) which is a tag management system
operated by Google to manage JavaScript and HTML
tags used for tracking and analytics on websites. Tags
are small code elements that, among other things, are
used to measure traffic and visitor behaviour: to
understand the effect of online advertising and social
channels; to set up remarketing and orientation
towards target groups; and to test and optimize
websites. GTM makes it easier for us to integrate and
manage our tags.

Naše služby, včetně webových stránek, může používat
„Správce značek Google („GTM“ – Google Tag
Manager)“, což je systém správy značek (tagů)
provozovaný společností Google ke správě značek
JavaScript a HTML používaných pro sledování a
analýzu na webových stránkách. Značky (tagy) jsou
malé kódové prvky, které se mimo jiné používají k
měření návštěvnosti a chování návštěvníků; k
pochopení účinku online reklamy a sociálních kanálů;
k nastavení remarketingu a orientace na cílové
skupiny; a k testování a optimalizaci webových
stránek. GTM nám usnadňuje integraci a správu
našich značek.

We may use other technologies including the tags that
may collect some of your information like IP address to
support website analytics offered by the providers,
including but not limited to, mentioned below:

Můžeme používat další technologie včetně značek,
které mohou shromažďovat některé vaše informace,
jako je IP adresa, na podporu analýzy webových
stránek nabízené poskytovateli, včetně zejména
následujících:

Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St.
NW, Suite 650 Washington DC, 20037) Privacy
Policy

Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St.
NW, Suite 650 Washington DC, 20037) Zásady
ochrany osobních údajů

GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle
Hills Drive Omaha, NE 68154 United States)
Privacy Policy

GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle
Hills Drive Omaha, NE 68154 USA) Zásady
ochrany osobních údajů

Fouanalytics (Marketing Science Consulting
Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY
10016, US) Privacy Policy

Fouanalytics (Marketing Science Consulting
Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY
10016, USA) Zásady ochrany osobních údajů

Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South,
10th Floor, New York, NY 10003, United
States) Privacy Policy

Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South,
10th Floor, New York, NY 10003, USA) Zásady
ochrany osobních údajů

Crazy Egg (Crazy Egg, Inc., 16220 E.
Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638, USA)
Privacy Policy

Crazy Egg (Crazy Egg, Inc., 16220 E.
Ridgeview Lane, La Mirada, CA, 90638, USA)
Zásady ochrany osobních údajů

DoubleClick (Google Inc.,1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Privacy Policy

DoubleClick (Google Inc.,1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Zásady ochrany osobních údajů

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California
Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) Privacy
Policy

Facebook (Facebook, Inc., 1601 S. California
Avenue, Palo Alto, CA, 94304, USA) Zásady
ochrany osobních údajů
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LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company,
Wilton Place, Dublin 2, Irsko) Privacy Policy

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company,
Wilton Place, Dublin 2, Irsko) Zásady ochrany
osobních údajů

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA, 94103, USA) Privacy
Policy

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite
900, San Francisco, CA, 94103, USA) Zásady
ochrany osobních údajů

Glassdoor (Glassdoor Inc., 100 Shoreline
Highway, Mill Valley, CA 94941, USA) Privacy
Policy

Glassdoor (Glassdoor Inc., 100 Shoreline
Highway, Mill Valley, CA 94941, USA) Zásady
ochrany osobních údajů

The legal basis for the processing of your Personal
Data is your consent or our legitimate business
interests.

Právním základem pro zpracování vašich osobních
údajů je váš souhlas nebo naše oprávněné obchodní
zájmy.

2.4. Website preferences and security

2.4. Předvolby a zabezpečení webových stránek

We may collect certain information about you like your
IP address, unique device identifiers like Media Access
Control (MAC) address, computer type (Windows or
Mac), browser type and version, screen resolution,
operating system name and version. We may also
derive your location information from your IP address.
We use this information to secure our websites and
network systems and to improve our services by
recording your preferences, maintaining service levels,
diagnosing and troubleshooting technical issues.

Můžeme o vás shromažďovat určité informace, jako je
vaše IP adresa, jedinečné identifikátory zařízení, jako
je adresa MAC (Media Access Control), typ počítače
(Windows nebo Mac), typ a verze prohlížeče, rozlišení
obrazovky, název a verze operačního systému.
Informace o vaší poloze můžeme také odvodit z vaší
IP adresy. Tyto informace používáme k zabezpečení
našich webových stránek a síťových systémů a ke
zlepšování našich služeb zaznamenáváním vašich
preferencí,
udržováním
úrovně
služeb,
diagnostikováním a řešením technických problémů.

The legal basis for the processing of your Personal
Data is our legitimate business interests.

Právním základem pro zpracování vašich Osobních
údajů jsou naše oprávněné obchodní zájmy.

We may combine, aggregate, or anonymize Personal
Data with data we may collect from or about you from
other sources, such as public databases, providers of
demographic information, joint marketing partners,
public social media platforms (data made public by
you), and other third parties.

Osobní údaje můžeme kombinovat, agregovat nebo
anonymizovat s údaji, které můžeme získat od vás
nebo o vás z jiných zdrojů, jako jsou veřejné databáze,
poskytovatelé demografických informací, společní
marketingoví partneři, veřejné platformy sociálních sítí
(vámi zveřejněné údaje) a jiné třetí strany.

We may use your data for our business purposes,
including audits, monitoring and prevention of fraud,
infringement, and other potential misuse of our
products and services, and for modifying our services.

Vaše údaje můžeme použít pro naše obchodní účely,
včetně auditů, sledování a prevence podvodů,
porušení a jiného možného zneužití našich produktů a
služeb, a pro úpravu našich služeb.

Also, we may use your Personal Data:

Vaše Osobní údaje můžeme také použít:

•

if we are required to do so because of an
applicable law, requests from public and
Sandoz s.r.o.
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•

pokud jsme povinni tak učinit z důvodu
platných právních předpisů, žádostí veřejných

government authorities (including court order,
subpoena, or governmental regulation), even
outside your country of residence;

a vládních orgánů (včetně soudního příkazu,
předvolání nebo vládního nařízení), a to i
mimo zemi vašeho bydliště;

•

if we need to enforce our terms and conditions;

•

pokud potřebujeme prosadit naše smluvní
podmínky;

•

when we believe in good faith that the use of
Personal Data is necessary to protect legal
rights, the security or integrity of this website;

•

pokud se v dobré víře domníváme, že použití
Osobních údajů je nezbytné k ochraně
zákonných práv, bezpečnosti nebo integrity
těchto webových stránek;

•

to protect your safety or the safety of others;

•

na
ochranu
vaší
bezpečnosti
bezpečnosti jiných osob;

•

as part of any criminal or other legal
investigation or proceeding in your country or
in other countries; or,

•

v rámci jakéhokoli trestního nebo jiného
právního vyšetřování nebo řízení ve vaší zemi
nebo v jiných zemích; nebo

•

to the extent reasonably necessary for
development of or to proceed with the
negotiation or completion of a corporate or
commercial transaction.

•

v rozsahu, který je přiměřeně nezbytný pro
vývoj nebo pro pokračování v jednání nebo
dokončení
podnikové
nebo
obchodní
transakce.

nebo

We do not usually collect Sensitive Personal Data for
the purposes other than monitoring and management
of adverse events where we have a regulatory
obligation. You are requested to not disclose your
Sensitive Personal Data to us unless we specifically
ask for it (e.g., national identification card numbers,
information related to racial or ethnic origin, political
opinions, religion or philosophical beliefs, health, sex
life or sexual orientation, criminal background, or trade
union membership, or biometric or genetic data for the
purpose of uniquely identifying an individual).

Citlivé Osobní údaje obvykle neshromažďujeme pro
jiné účely, než je sledování a správa nežádoucích
událostí, pokud máme regulační povinnost. Žádáme
vás, abyste nám své citlivé Osobní údaje nesdělovali,
pokud o to výslovně nepožádáme (např. čísla
národních dokladů totožnosti, informace týkající se
rasového nebo etnického původu, politických názorů,
náboženského
vyznání
nebo
filozofického
přesvědčení, zdravotního stavu, pohlavního života
nebo sexuální orientace, trestní minulosti nebo
členství v odborech nebo biometrické či genetické
údaje za účelem jedinečné identifikace jednotlivce).

When and to whom do we disclose your Personal
Data?

Kdy a komu sdělujeme vaše Osobní údaje?

This Privacy Policy describes the circumstances in
which we may share your Personal Data. We may
share your Personal Data with other Novartis
subsidiaries and affiliates worldwide to exchange
information and maintain databases in different
countries. We also may transfer Personal Data to third
parties who act on our behalf, for further processing in
accordance with the purpose(s) for which the data
were originally collected or may otherwise be lawfully

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují
okolnosti, za kterých můžeme sdílet vaše Osobní
údaje. Vaše Osobní údaje můžeme sdílet s dalšími
dceřinými a přidruženými společnostmi společnosti
Novartis po celém světě za účelem výměny informací
a údržby databází v různých zemích. Osobní údaje
můžeme také předávat třetím stranám, které jednají
naším jménem, za účelem dalšího zpracování v
souladu s účelem/účely, pro které byly údaje původně

Sandoz s.r.o.

11

Na Pankráci 1724/129, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
SDZ/2022/01/381727/01

processed, such as services delivery, evaluating the
usefulness of our Services, marketing, advertising,
data management, or technical support.

shromážděny, nebo mohou být jinak zpracovávány
zákonným způsobem, jako je poskytování služeb,
hodnocení užitečnosti našich Služeb, marketing,
reklama, správa dat nebo technická podpora.

We will not sell, share, or otherwise transfer your
Personal Data to third parties other than those
indicated in this Privacy Policy.

Vaše Osobní údaje nebudeme prodávat, sdílet ani
jinak předávat jiným třetím stranám, než těm, které
jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních
údajů.

In the course of our activities and for the same
purposes as those listed in this Privacy Policy, your
Personal Data can be accessed by, or transferred to
the following categories of recipients on a need to
know basis to achieve such purposes:

V průběhu našich činností a pro stejné účely, jaké jsou
uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů,
mohou být vaše Osobní údaje zpřístupněny nebo
předávány pro dosažení těchto účelů následujícím
kategoriím příjemců na základě oprávnění k přístupu
(need to know):

•

our
personnel
(including
personnel,
departments or other companies of the
Novartis group);

•

naši zaměstnanci (včetně personálu, oddělení
nebo jiných společností skupiny Novartis);

•

our independent agents or brokers (if any);

•

naši nezávislí agenti nebo makléři (podle
potřeby);

•

our other suppliers and services providers that
provide services and products to us;

•

naši další dodavatelé a poskytovatelé služeb,
kteří nám poskytují služby a produkty;

•

our IT systems providers, cloud service
providers,
database
providers
and
consultants;

•

naši poskytovatelé IT systémů, poskytovatelé
cloudových služeb, poskytovatelé databází a
konzultanti;

•

any third party to whom we assign or novate
any of our rights or obligations; and

•

jakákoli třetí strana, na kterou postoupíme
nebo převedeme některé z našich práv nebo
povinností; a

•

our advisors and external lawyers in the
context of the sale or transfer of any part of our
business or its assets.

•

naši poradci a externí právníci v rámci prodeje
nebo převodu jakékoli části našeho podniku
nebo jeho majetku.

These third parties have contracted with us to only use
Personal Data for the agreed upon purpose, and not to
sell Personal Data to third parties, and not to disclose
it to third parties except as may be permitted by us, as
required by law, or as stated in this Privacy Policy.

Tyto třetí strany se s námi smluvně zavázaly používat
Osobní údaje pouze pro dohodnutý účel, neprodávat
Osobní údaje třetím stranám a nesdělovat je třetím
stranám s výjimkou případů, kdy k tomu dáme souhlas
nebo když to vyžaduje zákon nebo jak je uvedeno v
těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

We may disclose your Personal Data to a third party in
the event that the business or a part of it and the
customer data connected with it is sold, assigned or
transferred, in which case we would require the buyer,

Vaše Osobní údaje můžeme sdělit třetí straně v
případě, že podnik nebo jeho část a zákaznická data s
ním spojená budou prodána, postoupena nebo
převedena, přičemž v takovém případě bychom
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assignee or transferee to treat Personal Data in
accordance with this Privacy Policy.

požadovali, aby kupující, postupník nebo nabyvatel
nakládal s Osobními údaji v souladu s těmito Zásadami
ochrany osobních údajů.

Also, we may disclose your Personal Data to a third
party if we are required to do so because of an
applicable law, requests from public and government
authorities (including court order, subpoena, or
governmental regulation), even outside your country of
residence; if we need to enforce our terms and
conditions; when we believe in good faith that the
disclosure is necessary to protect legal rights, the
security or integrity of this website; to protect your
safety or the safety of others; as part of any criminal or
other legal investigation or proceeding in your country
or in other countries; or to third parties, advisors, and
other entities to the extent reasonably necessary for
development of or to proceed with the negotiation or
completion of a corporate or commercial transaction.

Vaše Osobní údaje můžeme také třetí straně
zpřístupnit, pokud to po nás vyžaduje platný zákon,
žádosti veřejných a vládních orgánů (včetně soudního
příkazu, předvolání nebo vládního nařízení), a to i
mimo zemi vašeho bydliště; pokud potřebujeme
prosadit naše smluvní podmínky; když se v dobré víře
domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně
zákonných práv, bezpečnosti nebo integrity těchto
webových stránek; na ochranu vaší bezpečnosti nebo
bezpečnosti jiných osob; v rámci jakéhokoli trestního
nebo jiného právního vyšetřování nebo řízení ve vaší
zemi nebo v jiných zemích; nebo třetím stranám,
poradcům a jiným subjektům v rozsahu přiměřeně
nezbytném pro vývoj nebo pro pokračování v jednání
nebo dokončení podnikové nebo obchodní transakce.

Your Personal Data may also be processed, accessed,
or stored in countries outside Czech Republic. Such
countries may offer a different level of protection of
Personal Data. If we transfer your Personal Data to
external companies in other jurisdictions, we will make
sure to protect your Personal Data by applying the
level of protection required under applicable data
privacy laws by implementing adequate technical and
organisational measures. In the event that your
Personal Data is transferred to a service provider
based in a third country (countries outside the
European Union that do not have a level of data
protection comparable to the data protection law of the
European Union, as determined by a competent data
protection authority) and processed there, Sandoz
ensures the protection of your Personal Data by means
of Standard Contractual Clauses or EU Model Clauses
or another method in accordance with applicable law.
Should these Standard Contractual Clauses in the
future be declared null and void and/or be revised by
the European Commission, we will adopt other
applicable and/or approved instruments to provide for
appropriate safeguards required for the third country
transfers and enter into such agreed instruments in a
written and legally binding form.

Vaše Osobní údaje mohou být také zpracovávány,
zpřístupňovány nebo uchovávány v zemích mimo
Českou republiku. Tyto země mohou nabízet jinou
úroveň ochrany Osobních údajů. Pokud budeme vaše
Osobní údaje předávat externím společnostem v
jiných jurisdikcích, zajistíme ochranu vašich Osobních
údajů použitím úrovně ochrany vyžadované platnými
zákony o ochraně osobních údajů zavedením
odpovídajících technických a organizačních opatření.
V případě, že jsou vaše Osobní údaje předávány
poskytovateli služeb se sídlem ve třetí zemi (země
mimo Evropskou unii, které nemají úroveň ochrany
údajů srovnatelnou s právními předpisy Evropské unie
na ochranu údajů, jak stanoví příslušný orgán pro
ochranu údajů) a tam zpracovávány, zajišťuje
společnost Sandoz ochranu vašich Osobních údajů
prostřednictvím Standardních smluvních doložek nebo
Vzorových doložek EU nebo jiným způsobem v
souladu s platnými právními předpisy. Pokud budou
tyto Standardní smluvní doložky v budoucnu
prohlášeny za neplatné a/nebo budou Evropskou
komisí revidovány, zavedeme další vhodné a/nebo
schválené nástroje, abychom zajistili odpovídající
záruky požadované pro převody do třetích zemí a tyto
sjednané nástroje dohodneme v písemné a právně
závazné formě.
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For transfers of Personal Data among Novartis
subsidiaries and affiliates, Novartis has adopted
Binding Corporate Rules, a system of principles, rules,
and tools, authorized by European law, to regulate the
transfer of Personal Data outside the EEA and
Switzerland. Read more about the Novartis Binding
Corporate Rules by clicking here.

Pro předávání Osobních údajů mezi dceřinými a
přidruženými společnostmi Novartis přijala společnost
Novartis Závazná podniková pravidla, systém zásad,
pravidel a nástrojů povolený evropským právem, k
regulaci předávání Osobních údajů mimo EHP a
Švýcarsko. Další informace o Závazných podnikových
pravidlech společnosti Novartis se dozvíte kliknutím
zde.

How do we protect your Personal Data?

Jak vaše Osobní údaje chráníme?

We have implemented appropriate technical and
organisational measures designed to provide an
adequate level of security and confidentiality to your
Personal Data.

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření
určená k zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti a
důvěrnosti vašich Osobních údajů.

The purpose of these measures is to protect Personal
Data against accidental or unlawful destruction or
alteration, accidental loss, unauthorized disclosure or
access and against other unlawful forms of processing.

Účelem těchto opatření je ochrana Osobních údajů
před náhodným nebo nezákonným zničením nebo
změnou,
náhodnou
ztrátou,
neoprávněným
zveřejněním nebo přístupem a před jinými
nezákonnými formami zpracování.

What are your rights and how can you exercise
them?

Jaká jsou vaše práva a jak je můžete uplatnit?

Whenever we process Personal Data, we take
reasonable steps to keep your Personal Data accurate
and up-to-date for the purposes for which they were
collected. We will provide you with the ability to
exercise the following rights under the conditions and
within the limits set forth in the law.

Kdykoli zpracováváme Osobní údaje, podnikáme
přiměřené kroky k tomu, abychom vaše Osobní údaje
udržovali přesné a aktuální pro účely, pro které byly
shromážděny. Za podmínek a v mezích stanovených
zákonem vám poskytneme možnost uplatnit
následující práva.

•

the right to be informed about what personal
data we have about you and how we process
your Personal Data;

•

právo být informován o tom, jaké osobní údaje
o vás máme a jak vaše Osobní údaje
zpracováváme;

•

the right to access your Personal Data as
processed by us and, if you believe that any
information relating to you is incorrect,
obsolete or incomplete, to request its
correction or updating;

•

právo na přístup k vašim Osobním údajům,
které zpracováváme, a pokud se domníváte,
že jakékoli informace, které se vás týkají, jsou
nesprávné,
zastaralé
nebo
neúplné,
požadovat jejich opravu nebo aktualizaci;

•

the right to request the erasure of your
Personal Data or the restriction thereof to
specific categories of processing;

•

právo požadovat výmaz vašich Osobních
údajů nebo jejich omezení na konkrétní
kategorie zpracování;

•

the right to withdraw your consent at any time,
without affecting the lawfulness of the
processing before such withdrawal;

•

právo kdykoli odvolat svůj souhlas, aniž by tím
byla dotčena zákonnost zpracování před
takovým odvoláním;
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•

the right to object, in whole or in part, to the
processing of your Personal Data. With certain
exceptions, this includes the right to object to
direct marketing and the right to object to your
Personal Data being used for research;

•

právo vznést zcela nebo zčásti námitku proti
zpracování vašich Osobních údajů. S určitými
výjimkami to zahrnuje právo vznést námitku
proti přímému marketingu a právo vznést
námitku proti použití vašich Osobních údajů
pro výzkum;

•

the right to request a data portability, i.e. that
the Personal Data you have provided to us be
returned to you or transferred to the person of
your choice, in a structured, commonly used
and
machine-readable
format
without
hindrance from us and subject to your
confidentiality obligations; and

•

právo požadovat přenositelnost údajů, tj. aby
vám byly Osobní údaje, které jste nám
poskytli, vráceny nebo aby byly předány
osobě podle vašeho výběru, a to ve
strukturovaném, běžně používaném a strojově
čitelném formátu bez překážek z naší strany a
s výhradou vašich povinností mlčenlivosti; a

•

the right to object to automated decision
making including profiling resulting in a
significant or legal effect, i.e. you can request
an human intervention in any automated
decision making process related to processing
of your data resulting in a significant or legal
effect, and where such processing is not
based on your consent, authorised by law or
necessary for the performance of a contract.
However, we don’t currently make decisions
using automated processes only that result in
significant or legal effects on individual.

•

právo vznést námitku proti automatizovanému
rozhodování včetně profilování, které má
významný nebo právní účinek, tj. můžete
požadovat lidský zásah do jakéhokoli
automatizovaného
procesu
rozhodování
souvisejícího se zpracováním vašich údajů,
které má významný nebo právní účinek, a
jestliže takové zpracování není založeno na
vašem souhlasu, není povoleno zákonem
nebo není nezbytné pro plnění smlouvy.
Rozhodnutí, která mají významný nebo právní
dopad na jednotlivce, však v současné době
pouze pomocí automatizovaných procesů
neprovádíme.

If you have a question or want to exercise the above
rights, you may send an email to our data protection
officer at privacy.czech@sandoz.com or a letter to
Sandoz at their local address.

Pokud máte dotaz nebo chcete uplatnit výše uvedená
práva, můžete zaslat e-mail našemu pověřenci pro
ochranu
osobních
údajů
na
adresu
privacy.czech@sandoz.com nebo dopis společnosti
Sandoz na její místní adresu.

If you are not satisfied with how we process your
personal data, you may address your request to our
data
protection
officer
at
global.privacy_office@novartis.com,
who
will
investigate your concern.

Pokud nejste spokojeni s tím, jak vaše osobní údaje
zpracováváme, můžete se se svou žádostí obrátit na
našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na
adrese global.privacy_office@novartis.com, který
vaše obavy prošetří.

In any case, in addition to the above rights, you also
have the right to file a complaint with the competent
data protection authority, which in the Czech Republic
is the Office for Personal Data Protection.

V každém případě máte kromě výše uvedených práv
také právo podat stížnost příslušným orgánům pro
ochranu údajů, kterým je v České republice Úřad na
ochranu osobních údajů.
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How frequently we update this policy?

Jak často tyto zásady aktualizujeme?

We keep our Privacy Policy under regular review and
update it as and when required.

Naše Zásady ochrany osobních údajů pravidelně
kontrolujeme a v případě potřeby je aktualizujeme.

Privacy at Sandoz

Ochrana osobních údajů ve společnosti Sandoz

The responsible use of personal data is a core value at
Sandoz.

Odpovědné používání osobních údajů
společnosti Sandoz základní hodnotou.

Novartis Group fully respects privacy laws and is
subject to an internal framework of privacy rules and
policies.

Skupina Novartis plně respektuje právní předpisy na
ochranu osobních údajů a podléhá internímu rámci
pravidel a zásad ochrany osobních údajů.

The internal transfer of data is governed by Binding
Corporate Rules, so called “BCR”. BCR are a system
of privacy principles, rules and tools intended to ensure
the protection of personal data. This collection of rules
represents today’s best practice to meet the European
Economic Area’s (“EEA”) data protection requirements
for the transfer of personal data within a Group of
companies. To be legally effective, the BCR have been
approved by EEA Data Protection Agencies. BCR
regulate the mechanism of transfer of data inside the
Novartis Group of companies.

Interní přenos dat se řídí Závaznými podnikovými
pravidly, tzv. „BCR“ (Binding Corporate Rules).
Pravidla BCR jsou systémem zásad, pravidel a
nástrojů ochrany soukromí určených k zajištění
ochrany osobních údajů. Tento soubor pravidel
představuje současný aktuální osvědčený postup pro
splnění požadavků Evropského hospodářského
prostoru („EHP“) na ochranu údajů pro přenos
osobních údajů v rámci skupiny společností. Aby byla
pravidla BCR právně účinná, byla řádně schválena
agenturami EEA pro ochranu údajů. BCR regulují
mechanismus přenosu dat uvnitř společností skupiny
Novartis.

Contact us

Kontaktujte nás

If you wish to contact us regarding how we use your
personal data or you wish to exercise your data privacy
rights, please email us at privacy.czech@sandoz.com
or write us to the following address:

Pokud nás chcete kontaktovat ohledně toho, jak
používáme vaše osobní údaje, nebo chcete uplatnit
svá práva na ochranu osobních údajů, pošlete nám
prosím e-mail na adresu privacy.czech@sandoz.com
nebo nám napište na následující adresu:

Sandoz s.r.o.

Sandoz s.r.o.

Data Privacy Office

Data Privacy oddělení

Na Pankráci 1724/129

Na Pankráci 1724/129

140 00 Prague 4

140 00 Praha 4

Czech Republic

Česká republika

In order to facilitate the most efficient answer, please
provide the following information:

Pro usnadnění co nejefektivnější odpovědi uveďte
prosím následující informace:

•

Name of the website you are referring to
Sandoz s.r.o.
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•

je

ve

Název webové stránky, na kterou odkazujete

•

Your relationship and interaction with us

•

Váš vztah a interakce s námi

•

The description of the information you would
like to receive from us

•

Popis informací, které byste od nás chtěli
získat
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