Informácia o spracovaní osobných údajov
Týmto dokumentom by Vám naša 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 „my“, „nás” alebo „náš”) rada poskytla informácie o tom, ako spracovávame Vaše
osobné údaje a získala Váš súhlas pre nižšie uvedené konkrétne účely.
1. Spracovanie osobných údajov
Pokiaľ nie je v nasledujúcich častiach uvedné inak, právnym základom pre spracovanie
Vašich osobných údajov ja náš oprávnený záujem (čl. 6 odst. 1 písm. f) Všeobecného
nariadenia o ochrane osobných údajov):

a. Zodpovedanie otázok a vybavovanie iných žiadostí
Pokiaľ sa na nás obrátite so všeobecnou otázkou, či akoukoľvek inou žiadosťou, ktorá
sa týka našej spoločnosti alebo našich produktov, získané osobné údaje budeme
spracovávať výlučne tak, aby sme Vám mohli otázku zodpovedať alebo inakšie vybaviť
Vašu žiadosť.

b. Udržovanie kontaktov so zástupkami médií
Aby sme mohli byť v kontakte so zástupcami médií, hlavne novinármi, ktorí v rámci
svojej činnosti zverejňujú informácie týkajúce sa našej spoločnosti, vedieme
evidenciu ich základných kontaktných údajov získaných prevažne priamo od nich
alebo ktoré sami zverejnili.
2. Odovzdávanie osobných údajov
2.1. Spracovanie na zákazku
Používame špecializovaných dodávateľov služieb, ktorí nám pomáhajú naše služby
poskytovať Týchto dodávateľov služieb si starostlivo vyberáme a pravidelne
monitorujeme. Na základe príslušných zmlúv o spracovaní údajov budú spracovávať
osobné údaje výlučne na základe našich pokynov a striktne v súlade s našimi
smernicami.
2.2. Tretie strany
Vaše osobné údaje odovzdávame alebo sprístupňujeme tretím stranám za týchto
okolností:
a. Vaše osobne údaje môžeme odovzdávať ďalším pridruženým spoločnostiam
skupiny Bayer pre účely špecifikované vyššie.
b. Môžeme taktiež odovzdávať Vaše vyššie uvedené osobné údaje iným partnerom,
ktorých je potrebné zahrnúť do organizovanej skupiny alebo komunikácie s Vami.
c. Vaše údaje môžu byť čiastočne odovzdávané a spracovávané taktiež v krajinách
mimo Európsky hospodársky priestor (ďalej jen „EHP“), ktoré môžu poskytovať nižšiu
úroveň ochrany osobných údajov ako európske krajiny. Kedykoľvek to bude nutné,
zabezpečíme dostatočnú úroveň ochrany Vašich osobných údajov, napr. uzavretím
zvláštnych dohôd s príslušným prijímateľom údajov. Ich kópiu môžete obdržať na
základe žiadosti doručenej na nižšie uvedený kontakt. Takéto odovzdávanie údajov je
vykonávané výlučne v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov.

3. Doba uchovávania osobných údajov
Osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná na realizáciu vyššie
uvedených účelov. Spravidla budú Vaše osobné údaje pri spracovávaní pre účely podľa
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bodu 1 písm. a) tohto prehlásenia uchovávané maximálne po dobu jedného roku.
V prípade spracovávania Vašich osobných údajov podľa bodu 1 písm. b) budeme
spracovávať Vaše osobné údaje po celú dobu Vášho pôsobenia v médiách, kedy s nami
budete aktívne komunikovať. Toto sa neuplatní, tj. budeme uchovávať Vaše údaje po inú
dobu, pokiaľ je tak stanovené zákonom alebo je to nevyhnutne potrebné na dodržanie
nášho oprávneného záujmu (nap. v súvislosti s prebiehajúcim súdnym nariadením).

4. Informácia o Vašich právach
Vo všeobecnosti máte podľa platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov
k dispozícii následujúce práva:
a. Právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame;
b. Právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmezené spracovanie Vašich osobných
údajov;
c. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu založenému na našom vlastom
oprávnenom záujme, verejnom záujme alebo profilovaní, pokiaľ budeme schopní
preukázať, že existujú presvedčivé a oprávnené dôvody, ktoré predčia Vaše zájmy,
práva a svobody, alebo že takéto spracovanie prebieha s účelom presadzovania,
uplatňovania alebo obrany právnych nárokov;
d. Právo na prenositeľnosť údajov;
e. Právo podať sťažnosť na úrade na ochranu osobných údajov;
f. Môžete kedykoľvek s účinkom do budúcna odvolať svoj súhlas so zhromažďovaním,
spracovaním a používaním Vašich osobných údajov, bez toho, aby bola dotknutá
zákonnosť spracovania pred odvolaním takéhoto súhlasu.
Pokiaľ si prajete uplatniť svoje práva, obráťte sa na nasledujúci kontakt:
Data Privacy Manager
BAYER s.r.o.
Siemensova 2717/4, 15500 Praha 5 – Stodůlky,
alebo pošlite e-mail na adresu dataprivacyCZSK@bayer.com.
V prípade využitia niektorého z vyššie uvedených kontaktov pre hlásenie nežiadúcich
účinkov, beriete na vedomie príslušné prehlásenie o spracovaní osobných údajov pre
farmakovigilanciu.
V prípade využitia niektorého z vyššie uvedených kontaktov pre hlásenie podozrenia na
kvalitu, podozrenia na falzifikát alebo závadu v akosti, beriete na vedomie prehlásenie o
spracovaní údajov pre zaistenie kvality.
Informácie o spracovávaní osobných údajov sme oprávnený aktualizovať Aktualizácie našej
Informácie o spracovávaní osobných údajov budú publikované na našich internetových
stránkach. Akékoľvek úpravy vstupujú do platnosti publikovaním na našich internetových
stránkach. Preto odporúčame, aby ste stránky pravidelne navštevovali a boli tak pravidelne
informovaní o príslušných aktualizáciách.
Posledná aktualizácia: 30. 1. 2020
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