OZNÁMENÍ

subjektu údajů o zpracování osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování
osobních údajů.
Protože si ceníme našeho profesionálního vztahu s Vámi, chtěli bychom jako společnost Merck & Co., Inc. a
skupina společností Merck zdůraznit, že jsme plně zaměřeni na ochranu soukromí a bezpečnosti Vašich osobních
údajů v souladu s příslušnými předpisy v České republice.
Správcem Vašich osobních údajů je společnost Merck Sharp & Dohme s.r.o., se sídlem Na Valentince 3336/4,
Praha 5, PSČ: 150 00, IČO: 284 62 564, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka č. 143294 („MSD”), která je součástí skupiny společností Merck & Co., Inc. („skupina MSD“).
Společnost MSD bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu údajů Vámi uvedených v odeslaném webovém
formuláři.
Vaše osobní údaje bude společnost MSD zpracovávat výhradně pro účely vedení evidence o vzájemné spolupráci,
jednání o uzavření smluvního vztahu s Vámi a jeho plnění (včetně související e-mailové komunikace a případného
zasílání servisních zpráv), jakož i plnění zákonných povinností vyplývajících z takového smluvního vztahu.
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů společností MSD je plnění smlouvy, jakož i nezbytnost
osobních údajů pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost a plnění tohoto
smluvního vztahu a dále splnění právních povinností, které se vztahují na společnost MSD.
Své osobní údaje poskytujete dobrovolně. V případě jejich neposkytnutí společnost MSD v závislosti na rozsahu
neposkytnutých údajů a účelu jejich zamýšleného zpracování nebude v některých případech moci uzavřít,
zlepšovat, evidovat a rozvíjet obchodní vztah s Vámi.
Osobní údaje, které se Vás týkají a které o Vás zpracováváme, pocházejí z následujících zdrojů: Formulář, který
jste elektronicky vyplnili, informace, které jste poskytli obchodním zástupcům MSD, nebo některému z partnerů a
dodavatelů se kterými MSD spolupracuje.
Společnost MSD bude poskytovat Vaše osobní údaje mateřské společnosti MSD za účelem auditu interních
postupů a dále smluvním poskytovatelům služeb (zpracovatelům), jako například agenturám zajišťujícím organizaci
Vašeho školení či přímý marketing, společnostem, které pro MSD realizují a zpracovávají výzkumy a průzkumy.
Dále společnostem, které pro MSD zajišťují technické zpracování dat a aplikací atp. Berete na vědomí, že osobní
údaje může společnost MSD zpracovávat i prostřednictvím zpracovatelů se sídlem na území mimo Evropský
hospodářský prostor, jako je například USA, za podmínek ochrany osobních údajů stanovených GDPR a
příslušnými právními předpisy. Takovéto předání osobních údajů bude založeno na implementaci Závazných
podnikových pravidel (Binding Corporate Rules) či standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí,
či jiných vhodných zárukách jako je například Štít soukromí (Privacy Shield). Více informací,
popř. konkrétní dokumenty, lze na požádání získat na níže uvedených kontaktních údajích.
Společnost MSD dále potvrzuje, že příjemci údajů budou poskytovat odpovídající úroveň
ochrany osobních údajů a že jsou prováděna příslušná technická a organizační
bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů před náhodným nebo
nezákonným zničením,

náhodnou ztrátou nebo změnou, neoprávněným zveřejněním či přístupem a proti jakýmkoliv jiným nezákonným
formám zpracování.
Společnost MSD je oprávněna uchovávat stanovený rozsah osobních údajů po dobu neurčitou, ovšem ne déle,
než je nezbytné k naplnění účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby je společnost MSD povinna vymazat
veškeré Vaše osobní údaje.
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu
nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány
protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi)
vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné
oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem
případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů a zárukách jejich ochrany můžete nalézt v Oznámení o
právech
týkajících
se
osobních
údajů,
dostupných
na
webové
stránce
https://www.msdprivacy.com/cz/cze/transparency-and-privacy.html. Vaše dotazy ke zpracování údajů společností
MSD zodpoví osoba odpovědná za zpracování údajů; e-mail: DPOCzech@merck.com

