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Informace o zpracování osobních údajů 
 

Tímto dokumentem by Vám naše společnost BAYER s.r.o., IČ: 00565474, se sídlem 
Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp.zn. C391 (dále jen „my“, „nás” nebo „náš”) ráda poskytla 
informace o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a získala Váš souhlas pro níže uvedené 
konkrétní účely. 

 
1. Zpracování osobních údajů 

Není-li v následujících částech uvedeno jinak, právním základem pro zpracování Vašich 

osobních údajů je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně 

osobních údajů): 

 

a. Zodpovídání dotazů a vyřizování jiných žádostí 
Pokud se na nás obrátíte s obecným dotazem či jakoukoli jinou žádostí, která se obecně 
týká naší společnosti nebo našich produktů, budeme zpracovávat získané osobní údaje 
výhradně k tomu, abychom Vám mohli opovědět či jinak vyřídit Vaší žádost. 

  

b. Udržování kontaktu se zástupci médií 

Abychom mohli být v kontaktu se zástupci médií, zejm. novináři, kteří v rámci své 

činnosti zveřejňují informace týkající se naší společnosti, udržujeme evidenci jejich 

základních kontaktních údajů získaných převážně přímo od nich, nebo které sami 

zveřejnili. 

 
2. Předávání osobních údajů  
2.1. Zpracování na zakázku 

Používáme specializované dodavatele služeb, kteří nám pomáhají naše služby 

poskytovat. Tyto dodavatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně monitorujeme. Na 

základě příslušných smluv o zpracování údajů budou zpracovávat osobní údaje pouze 

na základě našich pokynů a striktně v souladu s našimi směrnicemi . 

 
2.2. Třetí strany 

Vaše osobní údaje předáváme nebo zpřístupňujeme třetím stranám za následujících 

okolností: 

a. Vaše osobní údaje můžeme předávat dalším přidruženým společnostem skupiny 

Bayer pro účely specifikované výše. 

b. Můžeme také předávat Vaše výše uvedené osobní údaje jiný partnerům, které je 

potřeba zahrnout do organizování služby nebo komunikace s Vámi. 

c. Vaše údaje mohou být částečně předávány a zpracovávány také v zemích mimo 

Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“), které mohou poskytovat nižší úroveň 

ochrany osobních údajů než evropské země. Kdekoli to bude nutné, zajistíme 

dostatečnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů, např. uzavřením zvláštních dohod 

s příslušným příjemcem údajů. Jejich kopii můžete obdržet na základě žádosti doručené 

na níže uvedený kontakt. Takové předávání údajů je prováděno pouze v souladu 

s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.  

 

3. Doba uchovávání osobních údajů 

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná pro realizaci výše uvedených 

účelů. Zpravidla budou Vaše osobní údaje při zpracování pro účely dle bodu 1 písm. a) 

tohoto prohlášení uchovávány maximálně podobu jednoho roku. 
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V případě zpracování Vašich osobních údajů dle bodu 1 písm. b) budeme zpracovávat 

Vaše osobní údaje po celou dobu Vašeho působení v médiích, kdy s námi budete aktivně 

komunikovat. Toto se neuplatní, tj. budeme uchovávat Vaše údaje po jinou dobu, pokud je 

tak stanoveno zákonem nebo je to nezbytně třeba pro dodržení našeho oprávněného 

zájmu (např. v souvislosti s probíhajícím soudním řízením). 

 

4. Informace o Vašich právech 

Obecně máte dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů k dispozici 

následující práva: 

a. Právo na informace o Vašich osobních údajích, které uchováváme; 

b. Právo požadovat opravu, vymazání nebo omezené zpracování Vašich osobních 

údajů; 

c. Právo vznést námitky proti zpracování založenému na našem vlastním oprávněném 

zájmu, veřejném zájmu nebo profilování, ledaže budeme schopni prokázat, že existují 

přesvědčivé a oprávněné důvody, které předčí Vaše zájmy, práva a svobody, nebo že 

takové zpracování probíhá za účelem prosazování, uplatňování nebo obrany právních 

nároků; 

d. Právo na přenositelnost údajů; 

e. Právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů; 

f. Můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat svůj souhlas se shromažďováním, 

zpracováním a používáním Vašich osobních údajů, aniž by byla dotčena zákonnost 

zpracování před odvoláním takového souhlasu. 

 

Pokud si přejete uplatnit svá práva, obraťte se na následující kontakt: 
 

Data Privacy Manager 
BAYER s.r.o.  

Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky,  
nebo pošlete e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com. 

 
V případě využití některého z výše uvedených kontaktů pro hlášení nežádoucích účinků 
berete na vědomí související prohlášení o zpracování osobních údajů pro 
farmakovigilanci. 
 
V případě využití některého z výše uvedených kontaktů pro hlášení podezření na závadu 
v kvalitě, stížnosti na použití nebo podezření na padělek berete na vědomí prohlášení o 
zpracování osobních údajů pro jištění kvality. 
 

Informace o zpracování osobních údajů jsme oprávněni aktualizovat. Aktualizace naší 

Informace o zpracování osobních údajů budou publikovány na našich Internetových stránkách. 

Veškeré úpravy vstupují v platnost publikováním na našich Internetových stránkách. Proto 

doporučujeme, abyste stránky pravidelně navštěvovali, a byli tak informováni o příslušných 

aktualizacích. 

 
Poslední aktualizace: 30. 1. 2020 
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