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Oznámení o ochraně soukromí 

Toto oznámení vám poskytuje informace o tom, jak společnost skupiny Baxter (dále v textu „společnost 
Baxter”, „my”, „náš” nebo „nás”) registrovaná jako držitel rozhodnutí o registraci pro daný léčivý 
přípravek nebo jeho lokální zastoupení, a/nebo výrobce, zplnomocněný zástupce v EU, dovozce nebo 
distributor pro daný zdravotnický prostředek, spolu se svými přidruženými společnostmi, nástupci, 
postupiteli a subdodavateli, tak jak jsou popsáni v tomto oznámení o ochraně soukromí, shromažďuje, 
uchovává, zpracovává, používá a sdílí vaše osobní údaje.  

1. Proč shromažďujeme vaše osobní údaje 

Společnost Baxter bude zpracovávat vaše osobní údaje za účelem monitorování bezpečnosti a jakosti 
léčivých přípravků a/nebo zdravotnických prostředků prostřednictvím sběru, detekce, vyhodnocování a 
prevence nežádoucích příhod a nežádoucích účinků (dále v textu společně „nežádoucí příhoda“), 
jakožto i stížností na jakost těchto produktů. 

Společnost Baxter bude zpracovávat vaše osobní údaje na následujícím základě: 

(1) nahlásíte-li nežádoucí příhodu léčivého přípravku a/nebo zdravotnického prostředku nebo jinou 
stížnost s odkazem na zdravotnický prostředek týkající se jiné osoby – na základě toho, že je to 
nezbytné k dodržení našich právních povinností ohledně bezpečnosti léčivých přípravků, jakožto že 
zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je ochrana před 
vážnými přeshraničními zdravotními hrozbami nebo zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti 
zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva Unie nebo 
členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod subjektu 
údajů, zejména služebního tajemství; 

(2) jste-li pacient(ka) hlásící nežádoucí příhodu léčivého přípravku a/nebo zdravotnického prostředku 
nebo jinou stížnost s odkazem na zdravotnický prostředek – na základě toho, že je to nezbytné z 
důvodů veřejného zájmu v oblasti zdravotnictví, jako třeba zajištění přísných norem kvality a 
bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků, na základě práva 
Unie nebo členského státu, které stanoví odpovídající a zvláštní opatření pro zajištění práv a svobod 
subjektu údajů, zejména služebního tajemství. 

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné (pokud nejste zdravotník, jehož povinností je hlásit 
nežádoucí příhody), ale pokud neposkytnete své osobní údaje, nebudeme se moci zabývat vaší 
záležitostí.  

Tyto informace nepoužijeme pro žádný jiný účel a vaše osobní údaje nebudeme sdílet s žádnou třetí 
stranou, kromě případů, kdy to budeme nuceni udělat ze zákona (např. kontrolními úřady) nebo kdy 
tato třetí strana zpracovává údaje jménem společnosti Baxter. 

2. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, kterou budeme pokládat za přiměřeně 
nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů, a tak dlouho, jak to vyžadují či povolují platné právní 
předpisy.  

3. S kým můžeme sdílet vaše osobní údaje a mezinárodní předávání údajů 

Pro výše uvedené účely může společnost Baxter předávat vaše osobní údaje jiným společnostem 
skupiny Baxter a společnostem, které poskytují služby jménem společnosti Baxter, například 
provozovatelům IT systémů, poskytovatelům služeb uživatelské podpory a služeb pro zpracovávání 
nežádoucích příhod a/nebo zabezpečování jakosti.  

Některé z výše uvedených třetích stran mohou zpracovávat vaše osobní údaje mimo vaši zemi. Úroveň 
ochrany údajů v jiné zemi nemusí být stejná jako ve vaší zemi. My však předáváme vaše údaje pouze 
buď do zemí, o nichž Komise EU rozhodla, že mají dostatečnou úroveň ochrany údajů, anebo přijmeme 
opatření k zajištění dostatečné úrovně ochrany údajů u všech jejich příjemců. Uskutečňujeme to 
například uzavřením příslušných smluv o předávání údajů. Informace o takových třetích stranách, jakož 
i přístup ke kopiím smluv, které s nimi společnost Baxter uzavřela, si můžete vyžádat písemně na 
adrese privacy@baxter.com. 

4. Vaše práva 

Máte právo: 

− zkontrolovat, zda uchováváme osobní údaje týkající se vaší osoby, a pokud ano, za jakými 
účely a jaký druh osobních údajů o vaší osobě uchováváme, a vyžádat si kopie těchto údajů; 

− vyžádat si opravu nebo vymazání svých osobních údajů, které jsou nepřesné nebo byly 
zpracovány za účelem, který není uveden výše;  
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− vyžádat si omezení zpracovávání svých osobních údajů z naší strany; 

− za určitých okolností vznést námitku proti zpracovávání svých osobních údajů; 

− vyžádat si informace o totožnosti třetích stran nebo kategoriích, do nichž spadají třetí strany, 
kterým jsou vaše osobní údaje předávány; 

− podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů ve své zemi.  

5. Správce údajů 

Správcem odpovědným za zpracovávání vašich osobních údajů je společnost skupiny Baxter, 
registrovaná jako držitel rozhodnutí o registraci pro daný léčivý přípravek nebo jeho lokální zastoupení 
a/nebo jako výrobce, zplnomocněný zástupce v EU, dovozce nebo distributor pro daný zdravotnický 
prostředek, která je uvedená v příbalovém informačním letáku pro pacienty a/nebo na štítku nebo 
v návodu k použití zdravotnického prostředku.  

S žádostmi nebo dotazy ohledně zpracovávání svých osobních údajů se prosím obraťte adrese 
privacy@baxter.com. 

 

Šablona pro oznámení o ochraně soukromí (verbální, poskytovaná telefonicky) 

Oznámení o ochraně soukromí 

Děkujeme vám, že jste kontaktoval(a) společnost Baxter. Buďte ujištěn(a), že společnost Baxter použije 
osobní údaje sdílené během tohoto rozhovoru pouze za účelem monitorování bezpečnosti a jakosti 
léčivých přípravků a zdravotnických prostředků společnosti Baxter. Další informace o našich postupech 
při zpracovávání údajů a svých právech jako subjektu, jehož se data týkají, najdete na našich webových 
stránkách http://www.baxter.cz/. 
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