Informácia o spracúvaní osobných údajov
Podaním Vašej žiadosti prostredníctvom formuláru, e-mailom, faxom alebo telefonicky, beriete na
vedomie, že spoločnosť Bayer, spol. s r.o., IČO: 35 759 143, so sídlom Karadžičova 2, 811 09
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 18413/B (ďalej len „Bayer“), môže spracúvať všetky Vaše osobné údaje
poskytnuté týmto spôsobom, okrem iných najmä Vaše kontaktné údaje (e-mailová adresa alebo
telefónne číslo) a prípadne aj osobitné kategórie osobných údajov, akými sú údaje o zdravotnom
stave, pokiaľ ste ich poskytli, a to na účel odpovede na Vašu žiadosť alebo otázku a uchovávania
takejto komunikácie medzi Vami a spoločnosťou Bayer (telefonická komunikácia sa nezaznamenáva).
Takéto spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sme dodržali príslušné právne povinnosti spoločnosti
Bayer, ako je napr. riadne prevádzkovanie vedeckej služby, ktorá je zodpovedná za informácie
o liekoch a prevádzkovanie farmakovigilančného systému.
V prípade, ak poskytnete akýkoľvek údaj o možných nežiaducich účinkoch alebo závadách v kvalite
liekov spoločnosti Bayer, spoločnosť Bayer Vás môže taktiež kontaktovať na účel získania ďalších
informácií, najmä relevantných detailov týkajúcich sa možných nežiaducich účinkov alebo závad
v kvalite. Upozorňujeme, že nežiaduci účinok alebo závadu v kvalite môžete taktiež oznámiť Vášmu
lekárovi alebo lekárnikovi ako aj Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
Na vyššie uvedené účely spoločnosť Bayer taktiež sprístupní Vaše osobné údaje spoločnosti Bayer
AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, Nemecko (ďalej len „Bayer AG“) a môže k nim poskytnúť
prístup aj ďalším tretím osobám, pokiaľ sú poverené spracúvaním osobných údajov v mene
spoločnosti Bayer alebo spoločnosti Bayer AG (prípadné kategórie takýchto sprostredkovateľov budú
uvedené
a aktualizované
na
http://www.bayer.sk/sk/o-spolocnosti/spracuvanie-osobnychudajov/zoznam-sprostredkovateov/) a prípadne aj príslušným štátnym orgánom, pokiaľ to vyžadujú
príslušné právne predpisy.
V súvislosti s vyššie popísaným spracúvaním Vašich osobných údajov máte tieto práva:
• požadovať od spoločnosti Bayer prístup k osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo na
prenosnosť osobných údajov;
• podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov podľa príslušných právnych predpisov;
• v prípade akýchkoľvek otázok alebo pokiaľ si budete chcieť uplatniť svoje práva, nás môžete
kontaktovať na: Bayer, spol. s r.o., Data Privacy Manager, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava mestská časť Staré Mesto, alebo nám pošlite e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.
Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas doby 1 roka, prípadne aj dlhšie, ak by takúto dlhšiu
dobu vyžadovali príslušné právne predpisy upravujúce famakovigilanciu a prevádzkovanie vedeckej
služby, ktorá je zodpovedná za informácie o liekoch.

