Oznámenie spoločnosti Biogen o ochrane osobných údajov zainteresovaných strán
Dátum: 1. január 2022
V tomto oznámení sa uvádza, ako Biogen Slovakia s.r.o. (ďalej len „spoločnosť Biogen“)
zhromažďuje a spracúva Vaše osobné údaje ako, platcu, štátneho úradníka, štátneho zamestnanca,
zamestnanca pacientskej organizácie alebo poisťovne alebo akejkoľvek inej strany, s ktorou
spoločnosť Biogen pravidelne spolupracuje a okrem pacienta alebo zdravotníckeho pracovníka (ďalej
len „zainteresovaná strana“).
Aké osobné údaje spoločnosť Biogen zhromažďuje a používa?
Spoločnosť Biogen zhromažďuje a používa nasledujúce osobné údaje:
(i)

Vaše kontaktné údaje (napríklad meno, funkciu, poštovú adresu, e-mailovú adresu, faxové číslo
a telefónne číslo na pevnú a mobilnú sieť),

(ii)

Vaše profesijné informácie vrátane predchádzajúcich zamestnaní, akademického vzdelanie,
oblasti odbornosti a špecializácie, publikácií a verejných prejavov, a záujmov o produkty
spoločnosti Biogen, a

(iii) informácie týkajúce sa Vašej komunikácie so spoločnosťou Biogen, ako sú napríklad účty
konverzácií a výmeny korešpondencie.
Spoločnosť Biogen zhromažďuje väčšinu týchto informácií priamo od Vás prostredníctvom vzájomnej
komunikácie, ale aj z verejne dostupných zdrojov (ako napr. internet) a z databáz, ktoré obsahujú
podrobnosti o zainteresovaných stranách (napr. profesijné databázy).
Prečo spoločnosť Biogen zhromažďuje a používa moje osobné údaje?
Spoločnosť Biogen zhromažďuje a používa Vaše osobné údaje, aby udržiavala a posilňovala obchodné
vzťahy, ktoré s Vami má, a aby si zostavila o Vás profil, aby lepšie porozumela Vašim oblastiam
odbornosti a témam, ktoré Vás zaujímajú. Legitímnym záujmom spoločnosti Biogen je zhromažďovať
a spracúvať tieto osobné údaje s cieľom spravovať obchodné vzťahy so zainteresovanými stranami.
Komu spoločnosť Biogen poskytuje moje osobné údaje?
Spoločnosť Biogen poskytuje Vaše osobné údaje iným tretím stranám. Osobné údaje môžeme zverejniť
spoločnostiam v rámci našej skupiny na účely opísané v tomto oznámení. Spoločnosť Biogen môže na
poskytovanie služieb využívať služby tretích strán, ktoré môžu vyžadovať zverejnenie Vašich osobných
údajov tretím stranám. Medzi nich patria poskytovatelia služieb, ktorí pomáhajú spoločnosti Biogen pri
spracúvaní údajov, napr. poskytovaním cloudových technológií a zariadení na ukladanie údajov. Takéto
prenosy môžu zahŕňať prenos údajov mimo Vašej krajiny do krajín, ktoré neposkytujú primeranú úroveň
ochrany osobných údajov na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo právnych predpisov
Európskej únie o ochrane osobných údajov. V takýchto prípadoch spoločnosť Biogen prijme náležité
opatrenia, aby zabezpečila, že údaje budú primerane chránené aj pri prenose do týchto krajín, ako
napríklad zavedením štandardných zmluvných doložiek, ak sa to považuje za potrebné na
zabezpečenie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti spoločnosť
Biogen poskytne ďalšie informácie o príjemcoch osobných údajov a dohodách o prenose údajov
s príjemcami mimo Vašej krajiny/Európskeho hospodárskeho priestoru.
Spoločnosť Biogen môže zhromažďovať, používať a zverejňovať Vaše osobné údaje tretím stranám,
ak to považuje za potrebné na dodržiavanie platných právnych predpisov, na ochranu životne dôležitých
záujmov akejkoľvek osoby alebo v prípade potreby na vykonávanie, zavedenie alebo ochranu
zákonných práv spoločnosti Biogen. Ak tretia strana nadobudne celú alebo podstatnú časť podniku či
majetku spoločnosti Biogen, Vaše osobné údaje sa môžu v súvislosti s týmto predajom zverejniť.
Spoločnosť Biogen si ponechá osobné údaje len na dobu, ktorá je potrebná na účely, na ktoré boli
zhromaždené, a to v súlade so všetkými konkrétnymi lehotami uchovávania údajov, ktoré vyžadujú
právne predpisy.

Aké mám práva?
Ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom alebo ak požadujete informácie o osobných
údajoch, ktoré o Vás uchovávame (ako napríklad zdroj osobných údajov), kedykoľvek môžete
kontaktovať spoločnosť Biogen. Môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov
z legitímnych dôvodov, požiadať o obmedzenie ich spracúvania a môžete požiadať aj o ich opravu
alebo vymazanie.
Kontaktné údaje
„Prevádzkovateľ“ je podľa právneho predpisu o ochrane osobných údajov právnická osoba, ktorá je
zodpovedná za ochranu Vašich osobných údajov a pomáha Vám pri uplatňovaní práv na ochranu
osobných údajov. Spoločnosť Biogen je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov v súvislosti s týmto
oznámením. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia či spracovania
Vašich osobných údajov alebo ak by ste si chceli uplatniť práva tak, ako je uvedené vyššie, môžete
kontaktovať Vašu zvyčajnú kontaktnú osobu. Môžete tiež kontaktovať Zodpovednú osobu spoločnosti
Biogen prostredníctvom e-mailu: privacy@biogen.com. Ak to považujete za potrebné a v prípade, že
máte pocit, že boli porušené Vaše práva na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť na
miestny úrad pre ochranu údajov.

