
   

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Vyplněním a podpisem tohoto formuláře udělujete společnosti Ipsen Pharma s.r.o., IČO: 07099321, se sídlem 

Olbrachtova 2006/9, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod sp.zn. C 294625 (dále jen „Správce" nebo také „Ipsen Pharma“) dobrovolně souhlas se zpracováním 

osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a za podmínek uvedených níže. Těmto 

podmínkám, prosím, věnujte pozornost. 

1. Právní základ: 

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, který byl projeven zaškrtnutím příslušného níže uvedeného 

zatrhávacího pole. 

2. Účel zpracování osobních údajů: 

Správce bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem: 

(i) poskytování odborných informací o produktech a službách Správce a/nebo smluvních partnerů 

Správce, a to prostřednictvím osobní návštěvy u subjektu údajů či telefonického kontaktu subjektu 

údajů; 

(ii) poskytování informací o vzdělávacích, odborných či jiných podobných akcích Správce a/nebo 

smluvních partnerů Správce, a to prostřednictvím osobní návštěvy u subjektu údajů či telefonického 

kontaktu subjektu údajů; 

(iii) zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb Správce, popř. smluvních partnerů 

Správce nejen souvisejících s odborným zaměřením subjektu údajů, a to všemi prostředky včetně 

užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách 

informační společnosti; 

(iv) vyhodnocování případů nežádoucích účinků, o nichž se předpokládá, že souvisejí s přípravky 

společnosti Ipsen Pharma nebo jejích spřízněných osob a hlášení správním orgánům; 

(v) vyhodnocení stížností na kvalitu produktů a vyřizování Vašich dalších požadavků a dotazů týkajících 

se těchto přípravků; 

(vi) zodpovězení a vyřešení Vašeho dotazu, a to na základě naší zákonné povinnosti týkající se 

provozování Veřejně přístupné odborné informační služby; 

(vii) segmentace subjektů údajů, a to v závislosti na specializaci a odbornost subjektu údajů, četnost jeho 

spolupráce se Správcem, popř. jeho aktivity; 

(viii) zařazení do databáze, popř. databází Správce, a to zvláště pro marketingové akce pořádané anebo 

spolupořádané Správcem; 

(ix) provádění průzkumu a vyhodnocení trhu. 

 

3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 

Osobními údaji se pro účely tohoto souhlasu rozumí následující informace o Vaší osobě: 

Jméno, příjmení, titul: 

Adresa pracoviště:  

Odbornost/Funkce:  

E-mailová adresa:  



   

Telefon:       Mobilní telefon: 

a další údaje přiřazené Správcem v podobě aktivit, ratingu, preferencí, údajů souvisejících s odbornou praxí 

subjektu údajů, údajů vztahujících se ke smluvní dokumentaci mezi Vámi a Správcem, byla-li taková uzavřena, 

popřípadě údaje v takové smluvní dokumentaci obsažené, a rovněž souhrnných údajů o klientech subjektu údajů 

(dále jen „Osobní údaje“). 

4. Doba zpracování 

Doba zpracování je stanovena jako nezbytná doba pro splnění shora uvedeného účelu a jedná se o dobu neurčitou, 

přičemž zpracování údajů bude ukončeno nejdéle do doby odvolání souhlasu. 

5. Odvolatelnost souhlasu 

Souhlas je udělen dobrovolně, a to až do doby jeho odvolání z Vaší strany. Tento souhlas můžete kdykoli 

v budoucnu odvolat, a to s účinky do budoucna. V případě, že se rozhodnete souhlas se zpracováním Vašich 

Osobních údajů neudělit nebo v budoucnu svůj souhlas odvolat, nevyplývají pro Vás z takového rozhodnutí žádné 

negativní důsledky. Za své rozhodnutí nemůžete být ze strany Správce žádným způsobem sankcionován/a. 

V případě, že se v budoucnu rozhodnete svůj již udělený souhlas odvolat, můžete kontaktovat společnost Ipsen 

Pharma na emailové adrese: info.czech@ipsen.com  anebo písemně na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, 14000. 

6. Zpracovatelé, Příjemci 

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání tohoto souhlasu s pomocí smluvně pověřených 

zpracovatelů v podobě IT dodavatelů provozujících informační systémy, účetních společností a právních poradců. 

Vaše Osobní údaje mohou být rovněž předávány v rámci koncernu Správce, a to zejména mateřské společnosti 

IPSEN PHARMA, Boulogne Billancourt, 92100, 65 Quai Georges Gorse, Francouzská republika, Registrační 

číslo: 308 197 18. 

7. Poučení o právech 

Podpisem tohoto formuláře berete na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto souhlasu 

máte práva stanovená zvláštními právními předpisy, a to konkrétně: 

• Právo na přístup k Osobním údajům, které Vám umožňuje získat od Správce informaci, zda Osobní údaje, 

které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, získat bližší informace o podmínkách případného 

zpracování a také přístup k takovým údajům; 

• Právo na opravu nepřesných Osobních údajů zpracovávaných Správcem, případně jejich doplnění; 

• Právo na výmaz Osobních údajů, zejména pokud odvoláte tento svůj souhlas a nebude existovat žádný 

jiný právní důvod pro jejich zpracování; 

• Právo na přenesení Osobních údajů zpracovávaných ze strany Správce na základě Vašeho souhlasu, 

a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu k jinému správci; 

• Právo vznést námitku, a to především proti zpracování pro účely přímého marketingu na základě 

které nebudou Osobní údaje tímto způsobem dále jakkoli zpracovávány. 

 

Tato práva mohou být uplatněna prostřednictvím zástupce společnosti Správce, a to na adrese: 

info.czech@ipsen.com.  Můžete se také obrátit s případnou stížností přímo na příslušný dozorový úřad, kterým je 

v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Uděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů   

Neuděluji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů 



   

Provedením příslušné volby a podpisem tohoto formuláře prohlašujete, že jste byl/a transparentním, 

úplným a srozumitelným způsobem informován(a) o podmínkách zpracovávání Vašich osobních údajů ze 

strany Správce. 

 

Datum ……………………     Podpis: ……………………………  


