OBECNÉ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI BMS
Jste-li zdravotnickým odborníkem nebo se účastníte klinické studie společnosti BMS nebo výzkumného
projektu, váš přístup k dalším oznámením je zde:
Oznámení o ochraně osobních údajů zdravotnických odborníků (https://www.bms.com/cz/privacypolicy.html#hcp)
Oznámení o ochraně osobních údajů pacientů (https://www.bms.com/be/privacy-policy.html
#studypatient)

Náš závazek
Ve společnosti Bristol Myers Squibb (BMS) nám záleží na ochraně vašeho soukromí. Ochrana
osobních údajů je pro nás něco víc než jen dodržování zákonů. Společnost BMS má za cíl shromažďovat,
používat a sdílet informace, které o vás získáme, způsobem, který je v souladu s hodnotami naší
společnosti, včetně vysokých etických standardů, integrity, inkluzivního a spravedlivého přístupu a
transparentnosti. Máme specializovaný interní tým, který zkoumá, jak společnost BMS získává,
shromažďuje, používá, sdílí, ukládá, předává, odstraňuje a chrání informace o vás. K ochraně vašich
údajů využívá společnost BMS přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření. Pokud máte dotazy, které se
týkají uplatňování vašich práv jakožto subjektu údajů a které nebyly zodpovězeny v tomto oznámení,
kontaktujte nás na adrese eudpo@bms.com nebo způsobem, který je popsán níže.
1.

KDO JSME

Bristol-Myers Squibb (BMS) je součástí skupiny Bristol Myers Squibb Company. Při shromažďování údajů
o vás vám mohou být kromě tohoto oznámení samostatně poskytnuty také údaje o naší společnosti
(název, adresa atd.), například v podobě oznámení v aplikaci nebo na webových stránkách nebo formou
e-mailové zprávy s odkazem na toto oznámení. BMS je společně se svými pobočkami po celém světě a
dalšími subjekty, které jsou součástí skupiny BMS a mají s vámi nějaký vztah, správcem vašich osobních
údajů. Tyto subjekty označujeme jako „BMS“, „my“, „nás“ nebo „naše“. Hlavní lokality, kde můžete mít
přistup k našim subjektům, zařízením či trhům, na které dodáváme naše produkty, a zemím, kde
působíme, najdete na webových stránkách www.bms.com.
2.

ÚVOD – JAK SE NA VÁS TOTO OZNÁMENÍ VZTAHUJE

Toto obecné oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) je oznámením s celosvětovou
platností. Popisuje, jak může společnost Bristol Myers Squibb používat informace o vás (dále jen „osobní
údaje“ nebo „osobní informace“) při interakci s naší společností, pokud používáte webové stránky,
mobilní aplikace, zařízení a platformy společnosti BMS, nebo když s vámi komunikujeme a v souvislosti s
našimi obchodními aktivitami. Také vás informuje o vašich právech na ochranu osobních údajů a
postupech, které zavádíme k ochraně vašich údajů.
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Toto oznámení platí, ať už jste pacient, člen veřejnosti, host, akcionář nebo investor, člen regulačního
orgánu, dodavatel nebo obchodní partner, uchazeč o zaměstnání nebo jakákoli jiná osoba, se kterou
spolupracujeme, nebo která se podílí na našich obchodních aktivitách. V tomto oznám ení vás
označujeme jako „vy“ nebo „váš“. Pokud odkazujeme na přístup, shromažďování, zaznamenávání,
organizaci, strukturování, vyhledávání, zpřístupnění, ukládání, předávání, odstranění nebo jiné použití
vašich osobních údajů, používáme termín „zpracování“ nebo „použití“.
V některých případech můžeme vaše osobní údaje používat způsoby, které nejsou popsány v tomto
oznámení. V takovém případě poskytneme doplňující nebo včasné oznámení o ochraně osobních údajů,
které takové použití vysvětluje. Jakékoli doplňující vysvětlení si musíte přečíst společně s tímto
oznámením.

Dodržování platných zákonů
Když používáme osobní údaje v souvislosti s našimi aktivitami, činíme tak v souladu s příslušnými zákony
o zachovávání důvěrnosti údajů a ochraně osobních údajů, mezi které patří požadavky regulačních
orgánů a místní právní předpisy, které mohou pro takové použití platit, a které vám v případě potřeby
vám poskytnou konkrétní práva platná v zemi vašeho pobytu (společně dále jen „ platné zákony o
ochraně osobních údajů“).
3.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE ÚDAJE ONLINE

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat online, pokud používáte webové stránky společnosti BMS
nebo webové stránky provozované třetími osobami a jiné online zdroje, včetně mobilních aplikací, jiných
digitálních prostředků nebo platforem. K tomu může dojít také při spolupráci, kterou navazujeme s
třetími osobami nebo společnostmi hostujícími naše webové stránky nebo s nimiž máme pro naše
produkty, služby nebo aktivity uzavřenu dohodu o partnerské spolupráci. Níže uvádíme další informace
o tom, jak používáme vaše údaje online.
Můžete používat webové stránky společnosti BMS nebo jejích partnerů, které se týkají produktů a služeb
společnosti BMS, žádosti o zaměstnání, náboru pacientů, povědomí o onemocnění, vědeckého výzkumu,
webových stránek aliancí nebo aplikací používaných v kontextu podpory pacientů nebo programů řízení.
Přijímáme veškerá opatření k tomu, aby při této spolupráci byla zajištěna odpovídající ochrana vašich
osobních údajů. Některé části našich webových stránek a platforem mohou vyžadovat zadání údajů k
tomu, abychom mohli reagovat na váš požadavek, umožnit vám přístup do konkrétních oblastí nebo se
účastnit konkrétní aktivity. Při návštěvě našich webových stránek si prosím také přečtěte naše právní
oznámení (https://www.bms.com/cz/legal-notice.html).
Níže v tabulce jsou uvedeny příklady, kdy používáme vaše osobní údaje online.
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Online informace, které můžeme shromažďovat, pokud používáte naše webové stránky
Kontaktní údaje

Pokud s námi na našich stránkách komunikujete prostřednictvím
odkazu „kontaktujte nás“, můžeme vás požádat o vaše osobní údaje,
jako je jméno, telefonní číslo, profesní údaje a e-mailová adresa,
abychom mohli ověřit vaši totožnost nebo odpovědět na vaše otázky a
komentáře.

Funkce webových

Naše stránky nabízejí různé funkce, které se mohou čas od času měnit.

stránek

O určité osobní údaje vás můžeme požádat proto, abychom s vámi
mohli o těchto funkcích komunikovat a řádně je spravovat.

Kontaktování ohledně

Pokud kontaktujete náš tým ohledně lékařských informací (medinfo)

lékařských informací

nebo nahlásíte nežádoucí účinky v souvislosti s přípravkem společnosti

nebo hlášení nežádoucích

BMS, pak údaje, které poskytnete (včetně jména, kontaktních údajů,

účinků

profesních údajů a vašich otázek), budou zdokumentovány a uchovány
v našich databázích pro účely zpracování vašeho dotazu a dodržení
právních předpisů.

Připojení a ověřování

Některé části našich webových stránek a platforem mohou být
omezeny. Mohou vyžadovat vaše přihlášení pomocí uživatelských jmen,
hesel a jiných mechanismů ověřování, které vám náleží, které si
vytvoříte nebo které vám poskytneme my. Pokud používáte tyto funkce,
automaticky nám tím umožníte přístup k určitým údajům o vašem účtu
nebo jiným osobním údajům o uživatelském účtu, a to za účelem
ověření vaší totožnosti nebo vydání platné licence pro výkon povolání.

Další použití informací

Osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím webových stránek
nebo platforem společnosti BMS, můžeme používat pro naše interní
účely. Tyto účely zahrnují správu webových stránek, analýzu dat,
dodržování povinností, které nám vyplývají ze zákona nebo našich
interních zásad a postupů.

Soubory cookie a

Pokud se připojíte k našim webovým stránkám, aplikacím a jiným

podobné technologie

digitálním platformám, můžeme používat soubory cookie a jiné

sledování

podobné technologie, které nám nebo třetím osobám umožňují
shromažďovat vaše osobní údaje. V závislosti na zemi vašeho trvalého
pobytu se můžete přihlásit nebo odhlásit z možností nebo technologií,
které používáme a zobrazujeme. Další informace naleznete níže v části
o.souborech cookie.
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Odkazy na jiné webové stránky třetích osob
Naše stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích osob, které mohou nabízet další informace, jako
jsou vzdělávací nebo odborné materiály, služby a kontakty. Toto oznámení se nevztahuje na používání
těchto jiných webových stránek. Než začnete používat webové stránky, na které se odkazuje, přečtěte si
prosím jejich oznámení o ochraně osobních údajů, abyste pochopili, jak používají a chrání vaše osobní
údaje.
4.

JAKÉ INFORMACE O VÁS MŮŽEME ZPRACOVÁVAT

Údaje, které o vás zpracováváme, mohou zahrnovat různé kategorie osobních údajů v závislosti na vašich
interakcích se společností BMS, třetími osobami, se kterými spolupracujeme, nebo externími zdroji, které
nám vaše osobní údaje poskytují. Níže uvádíme hlavní kategorie osobních údajů a příslušné kategorie
citlivých osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat.

Příklady obecných kategorií osobních údajů

Kontaktní údaje

Celé jméno, soukromá nebo pracovní adresa pro příjem zásilek a/nebo emailová adresa, telefonní číslo a další kontaktní údaje.
Celé jméno, iniciály, datum narození, fotografie nebo doklad totožnosti

Identifikační údaje

vydaný státním orgánem, jako je řidičský průkaz, cestovní pas, číslo
profesního průkazu nebo číslo občanského průkazu.
Informace související s platbami, jako je adresa banky, kde máte vedený účet
nebo detaily a číslo účtu, údaje související s daněmi pro obchodní účely nebo

Finanční údaje

jiné informace o vás, vašich příbuzných, propojených osobách, dodavatelích
nebo třetích osobách, například za účelem ověření skutečnosti, že nedochází
ke střetu zájmů, nebo že jsou dodržovány zákony o úplatkářství.
Pracovní zařazení, životopis, informace o vzdělání, profesní kvalifikace,

Profesní informace

pozice, pracovní historie, doklady o dosaženém vzdělání, profesní
organizace, programy, publikace a aktivity, doporučení a v případě potřeby
další relevantní profesní informace.
V některých případech můžeme klasifikovat, organizovat, řadit, hodnotit
nebo vytvářet profily týkající se našich cílových skupin (například

Kategorizační a
klasifikační údaje

prostřednictvím našeho systému řízení vztahů se zákazníky nebo podobných
nástrojů). Do těchto aktivit zasahují zaměstnanci společnosti BMS nebo
oprávnění zaměstnanci třetích osob, aby zachytili následující:
• údaje o tom, jak se chováte při používání našich technologií (například
webových stránek, mobilních aplikací, platforem nebo programů péče);
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• údaje používané ke kategorizaci, analýze nebo předpovědi výkonu a
preferencí.
Více informací o této aktivitě najdete v oddíle 10 níže.
Můžeme získávat informace z veřejně dostupných zdrojů, od externích
poskytovatelů služeb specializovaných na poslech na sociálních sítích nebo
internetu, abychom pochopili, jak veřejnost nebo influenceři vnímají naši
značku, produkty a aktivity.
To může zahrnovat shromažďování následujících údajů:
• objem pokrytí, dosah a popularita, pocity (negativní/pozitivní),
nejčastější slova a témata, která používáte, angažovanost (počet lajků,
oblíbených položek, komentářů, sdílení uživatelů na konkrétní témata),
Analýza názorů,

demografické údaje přispěvatelů (rodný jazyk, země původu a pohlaví),

sociální sítě a údaje

a údaje a čas příspěvků, které nám umožňují sledovat vývoj v průběhu

z veřejně

času, a které můžeme shromažďovat prostřednictvím našich kanálů,

dostupných zdrojů

webových stránek, sociálních sítí nebo prostřednictvím externích
poskytovatelů služeb.
Pokud vás nebudeme informovat jinak, pak při provádění těchto aktivit
nečiníme žádná individuální rozhodnutí o uživatelích. Máme uzavřeny
smlouvy se všemi třetími osobami o ochraně informací a omezení jejich
použití k tomuto účelu. Pokud budeme potřebovat identifikovat konkrétně
vaši osobu, vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom vás informovali o
tom, že jsme použili vaše osobní údaje. Více informací o této aktivitě najdete
v oddíle 10 níže.
Společnost BMS využívá kanály sociálních sítí ke sdílení důležitých zpráv o
našem výzkumu a komerčních aktivitách, programech a iniciativách pro
zlepšení života pacientů. Na těchto platformách se můžete přihlásit pomocí
svých přihlašovacích údajů nebo můžete navštívit veřejně dostupné stránky.

Údaje z aktivit na

Při monitorování našich kanálů můžeme dostávat souhrnné informace nebo

sociálních sítích a

přístup k osobním údajům o vás, jako je vaše uživatelské jméno, profil a

monitorování

informace o tom, co říkáte, co se vám líbí nebo co komentujete v našem
kanálu.
Při monitorování našich kanálů může společnost BMS také obdržet informace
týkající se nežádoucích účinků u osoby, která používá přípravek BMS. Pokud
identifikujeme nebo obdržíme bezpečnostní informace o pacientech,
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můžeme být požádáni o to, abychom příslušné orgány informovali o
případech farmakovigilance.
Při používání sociálních sítí byste měli pečlivě zvážit, jaké informace o sobě a
ostatních (jako jsou kolegové, přátelé, zákazníci nebo pacienti) se rozhodnete
sdílet. Pokud potřebujete nahlásit jakékoli obavy týkající se našich přípravků,
doporučujeme vám kontaktovat nás pomocí kontaktních formulářů na našich
oficiálních stránkách BMS. Vzhledem k tomu, že informace, které můžete
sdílet na těchto platformách, se stanou veřejnými a často nemohou být trvale
vymazány, doporučujeme neuvádět citlivé informace, včetně informací o
zdravotním stavu, prostřednictvím platforem sociálních sítí BMS.
Můžeme vám poskytnout další oznámení a rozhodnutí o tom, jak může
společnost BMS používat osobní údaje na platformách sociálních sítí, na
našich webových stránkách a dalších online zdrojích, které využíváme.
Informace můžeme shromažďovat z vámi používaných webových stránek,
mobilních aplikací a dalších připojených zařízení společnosti BMS (například
zdravotnických zařízení a aplikací). Tyto informace mohou zahrnovat
následující údaje:
• adresa internetového protokolu (IP adresa), údaje o zeměpisné poloze, o
Údaje související s
informačními
technologiemi

vašem prohlížeči, operačních systémech, ID zařízení;
• údaje zachycené soubory cookie a podobnými technologiemi sledování,
které mohou zahrnovat analytické informace a informace o datu a čase
vaší žádosti (viz část soubory cookie níže); nebo
• Údaje, které můžeme shromažďovat a které popisují a poskytují
informaci o jiných datech (tzv. „metadata“). Toto oznámení se vztahuje
na případy, kdy nám taková metadata umožňují činit přesné závěry o
vašem soukromém životě, identifikovat vás nebo dále používat vaše
osobní údaje pro naše účely.

Příklady zvláštních kategorií údajů / citlivých osobních údajů
V některých situacích o vás můžeme shromažďovat citlivé osobní údaje. Uplatňujeme přitom tvrdší
bezpečnostní opatření na ochranu vašeho soukromí. V závislosti na zemi vašeho trvalého pobytu a na
konkrétním kontextu pro shromažďování takových osobních údajů sem mohou patřit následující
informace:
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• údaje o rase nebo etnickém původu (např. iniciativy v oblasti
různorodosti názorů a začlenění do různých skupin);
• politické názory (například pro účely zaměstnání);
• náboženské nebo filozofické přesvědčení (například pro daňové účely)
nebo členství v odborech (například dodržování pracovněprávních
předpisů);
• bankovní účet a platební údaje (například při uzavírání smlouvy s vámi);
Obecné typy

• občanský průkaz, číslo cestovního pasu, číslo sociálního zabezpečení,

citlivých osobních

číslo řidičského průkazu (například při uzavírání smlouvy s vámi nebo při

údajů

dodržování požadavků právních předpisů);
• obsah e-mailu nebo textové zprávy (například nevyžádaný obsah) v
určitých situacích nebo jurisdikcích;
• záznamy o trestné činnosti nebo informace o úvěruschopnosti (například
uzavření smlouvy s vámi nebo dodržování požadavků právních
předpisů);
• údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace osoby;
• přesná zeměpisná poloha.
Údaje týkající se vašeho zdraví můžeme shromažďovat v omezeném rozsahu,
který zahrnuje:
• údaje o zdravotním stavu nebo o celkovém stavu potřebné pro zvládání
případných úrazů nebo pro prevenci onemocnění v souvislosti s
veřejným zdravím;
• údaje týkající se stravovacích preferencí nebo omezení (jako jsou
potravinové

Informace o
zdravotním stavu

alergie) nebo zvláštních

pracovních

podmínek či

zdravotního postižení, při účasti na nějaké akci;
• genetické nebo biometrické informace (například pro účely identifikace
a bezpečnosti v souvislosti s programy řízení rizik a bezpečnosti léků

(pokud to povoluje

společnosti BMS, pro účely přístupnosti návštěv do zařízení a výrobních

nebo vyžaduje zákon)

závodů společnosti BMS nebo pro účely bezpečnosti či předcházení
podvodům a jejich odhalování); nebo
• další údaje o zdravotním stavu v kombinaci s dalšími identifikátory, které
můžeme shromažďovat, abychom vám mohli poskytovat buněčné
terapie, personalizovanou léčbu a další inovativní terapie nebo zařízení,
které používáme k výrobě našich produktů, zajištění jejich kvality,
bezpečnosti, výkonnosti, obezřetnosti a zajištění bezpečnosti pacientů.
Tyto osobní údaje mohou zahrnovat vaše iniciály, jméno, kódované nebo
pseudonymizované údaje a další související informace pro poskytování
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našich produktů, pokud jsou nezbytné k ochraně bezpečnosti vašeho
zdravotního stavu nebo k dodržování právních předpisů.

Upozornění: Výše uvedený výčet kategorií osobních údajů není úplný a může se lišit v závislosti na
způsobu vaší interakce s námi nebo na typu osobních údajů, které společnost BMS potřebuje ke
zpracování pro konkrétní aktivity. V případě, že společnost BMS použije vaše osobní údaje, které nejsou
uvedeny v tomto oznámení, vynaložíme maximální úsilí k tomu, abychom vás při shromažďování těchto
údajů a nebo při komunikaci s vámi informovali o tom, které údaje použijeme.
5.

ODKUD ZÍSKÁVÁME INFORMACE O VÁS

Ve většině případů bude společnost BMS shromažďovat informace přímo od vás, i přesto ale někdy
budeme získávat informace z veřejných nebo externích zdrojů nebo z webových stránek, zařízení či jiných
technologií, které tyto informace automaticky generují. Níže uvádíme hlavní způsoby, jakými společnost
BMS shromažďuje a zpracovává osobní údaje při přímé nebo nepřímé interakci s vámi.
Údaje o vás můžeme shromažďovat přímo v následujících případech:
•

když s vámi komunikujeme v průběhu našich aktivit nebo když se účastníte nějaké aktivity, akce
nebo programu společnosti BMS (jako jsou programy různorodosti názorů, začlenění, zastoupení
nebo podpory pacientů);

•

v souvislosti se specifickou léčbou, jako je personalizovaná léčba, používání zdravotnických
prostředků nebo digitálních platforem nebo aplikací;

•

když v souvislosti s poskytováním služeb, obchodní spoluprací nebo vykonáváním činnosti
využíváme poskytovatele služeb, obchodní partnery nebo jiné instituce;

•

když se přihlásíte k odběru našich sdělení, abyste se stali členy našich databází nebo při registraci k
odběru našich tiskových zpráv, e-mailových upozornění, marketingových sdělení nebo abyste
získali více informací o našich aktivitách;

•

když s námi sdílíte informace prostřednictvím našich nejrůznějších kontaktních míst, například
prostřednictvím našich firemních produktů, komerčních, klinických nebo aliančních webů,
mobilních aplikací, kontaktních formulářů, call center, webových stránek s aplikacemi k rozvoji
kariéry, při návštěvách kanceláří nebo výrobních závodů nebo při dotazech ohledně produktů;

•

když shromažďujeme údaje o vás z vašeho počítače nebo jiných zařízení, které používáte k návštěvě
webových stránek nebo mobilních aplikací společnosti BMS nebo z jiných produktů, našich
kancelářských prostor a zařízení; nebo

•

když s námi sdílíte informace o zdravotním stavu týkající se nežádoucích účinků, farmakovigilance
nebo incidentů týkajících se zařízení nebo aplikací. Tato sdělení mohou být podána osobně nebo na
dálku, včetně telefonických sdělení a sdělení prostřednictvím webových stránek a jiných digitálních
kanálů nebo komunikačních prostředků.
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Údaje o vás můžeme shromažďovat nepřímo v následujících případech:
•

když o vás obdržíme informace od zdravotnického odborníka, pokud je to nezbytné pro účely
farmakovigilance, řešení incidentů, řízení rizik, vyšetřování nebo pro účely soudních sporů;

•

když získáváme informace, které jsou přístupné z veřejných rejstříků, databází nebo jiných externích
zdrojů, jako jsou poskytovatelé služeb, agentury nebo soukromé organizace;

•

pokud zveřejníte údaje o Vaší osobě na internetu, včetně webových stránek, platforem sociálních
sítí, vědeckých recenzí, článků a publikací a dalších zdrojů, můžeme vás o této skutečnosti buď
informovat, anonymizovat údaje nebo získat váš předchozí souhlas;

•

pokud je shromažďování nutné k ověření vašich přihlašovacích údajů, profesních informací
(například přístupem k veřejně dostupným informacím, celostátním rejstříkům nebo databázím
třetích osob) nebo vaší totožnosti pro účely dodržování předpisů, zabezpečení nebo ověření
totožnosti;

•

pokud zveřejníte veřejné příspěvky na sociálních sítích, které sledujeme (například tak, abychom
pochopili veřejné názory); nebo

•

pokud provádíme monitorování farmakovigilance nebo v souvislosti s incidenty či jinými
povinnostmi dozoru po uvedení na trh.

Můžeme také shromažďovat informace o vás automaticky, například pro účely bezpečnostního a
systémového monitorování (např. prostřednictvím videozáznamu (CCTV)) a protokolů kontroly přístupu
do budovy, když navštívíte naše kanceláře nebo v jiných situacích.
6.

MINIMALIZACE DAT

Je-li to možné a proveditelné a v zájmu ochrany vašich práv na soukromí, podnikne společnost BMS
přiměřené kroky k odstranění nebo anonymizaci informací, které vás mohou přímo nebo nepřímo
identifikovat, a omezí na minimum množství osobních údajů, které používá, předkládá nebo předává
třetím osobám, soudům nebo úředním orgánům.
7.

PRO JAKÉ ÚČELY SPOLEČNOST BMS ZPRACOVÁVÁ VAŠE ÚDAJE

Toto je oznámení s celosvětovou platností. Společnost BMS zpracovává vaše informace o vás v rámci
svých pravidelných aktivit a v souladu s účely uvedenými v tomto oznámení, samostatném oznámení,
nebo pokud to dovolují nebo vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů. Tyto účely se mohou lišit
v závislosti na místě, kde žijete a kde společnost BMS působí. V zemi, kde zákony omezují nebo zakazují
určité činnosti popsané v tomto oznámení, budeme takové požadavky dodržovat. Může sem patřit i
zdržení se nebo nepoužívání vašich údajů pro účely, které jsou v dané zemi omezeny nebo zakázány.
Níže uvádíme seznam hlavních, ale ne všech, účelů, pro které můžeme vaše osobní údaje používat.
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Hlavní účely, pro které může společnost BMS používat vaše osobní údaje
Osobní údaje o vás, vašich zaměstnancích a třetích osobách, se kterými
spolupracujete, můžeme používat v souvislosti se službami, které nám
poskytujete. Tyto osobní informace mohou být použity:
• pokud potřebujete získat přístup nebo oprávnění pro připojení k
našim systémům, zařízením nebo ke vstupu do našich zařízení;
Uzavírání smluv

• k ochraně našich systémů a IT infrastruktury;
• jako pomoc při našich aktivitách; nebo
• pokud provádíme audity nebo vypracováváme posudky na vaši
organizaci.
Patří sem získávání osobních údajů před uzavřením smlouvy, během
procesu jejího uzavírání i po uzavření smlouvy s vámi, vaší organizací a
vašimi zaměstnanci.
Osobní údaje o vás můžeme používat, když spolupracujeme s jinými

Spolupráce a výzkum

organizacemi, včetně soukromoprávních nebo veřejnoprávních
sdružení, institucí, regionálních nebo místních diskuzních skupin nebo
sdružení a konsorcií působících v oblasti farmaceutického průmyslu.
Pokud si vyměňujeme názory, komunikujeme nebo navazujeme

Programy podpory a
prosazování zájmů
pacientů

partnerské vztahy s poskytovateli služeb, místními, regionálními nebo
nadnárodními sdruženími nebo organizacemi na ochranu zájmů
pacientů nebo jinými společnostmi v oblasti farmaceutického
průmyslu, včetně činností souvisejících s pacientskými programy o
podpoře a řízení.
Při vývoji a výrobě inovativních terapií můžeme používat osobní údaje,
které mohou zahrnovat citlivé osobní údaje o vás, pokud poskytujeme:

Poskytování inovativních
produktů, jako jsou

•

inovativní terapie; nebo

zdravotnické prostředky
nebo personalizovaná

personalizovanou léčbu, jako je buněčná terapie nebo jiná

•

digitální zdravotnické platformy, digitální nebo zdravotnické
prostředky, zdravotnické vybavení, nástroje nebo aplikace.

léčba

V souvislosti s tím můžeme uchovávat osobní údaje, včetně informací o
vašem zdravotním stavu, pro účely výroby, kvality a bezpečnosti.
Řízení vztahu společnosti
BMS s vámi
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•

řízení přístupu k našim systémům, zařízením a na naše
pracoviště;

•

provádění due diligence (včetně dodržování protikorupčních
zákonů a zabránění střetu zájmů) nebo audity;

•

rozesílání pozvánek na naše akce, aktivity, iniciativy nebo
programy;

•

vypracovávání posudků, organizování školení, ověřování
původu nebo ověřování totožnosti, zasílání faktur; nebo

•

nutnost sdělovat informace příslušným orgánům.

Při provádění našich obchodních aktivit s vámi můžeme komunikovat
osobně nebo elektronicky nebo můžeme zlepšovat naši obchodní
značku a produkty, například prostřednictvím následujících aktivit:
•

Průzkum a mapování trhu: shromažďujeme osobní údaje o
jednotlivcích pro účely průzkumu trhu. Tyto informace
shromažďujeme prostřednictvím průzkumů a rozhovorů s
pacienty

a

zdravotnickými

odborníky

nebo

jinými

zainteresovanými stranami, abychom mohli zlepšovat naše
produkty a porozumět trhu;

Obchodní a marketingové
aktivity

•

Přímý marketing: Osobní údaje zpracováváme za účelem
poskytování marketingových informací jednotlivcům, a to i
osobně,

elektronickými

prostředky

nebo

prostředky

komunikace na dálku; nebo
•

Webové stránky a platformy sociálních sítí: Můžeme
používat sociální sítě k informování veřejnosti o našich
aktivitách.

Pokud komentujete

témata související

se

společností BMS nebo používáte mediální kanály BMS,
můžeme shromažďovat souhrnné informace o uživatelích
sociálních sítí. Další podrobnosti najdete v oddíle 4
Před uvedením farmaceutického produktu nebo zdravotnického
prostředku na trh, během tohoto procesu i po jeho uvedení na trh
V souvislosti s klinickými

používá společnost BMS omezené osobní údaje. Patří sem naše

operacemi, studiemi a

sponzorovaná klinická hodnocení a studie, jako je sledování

programy

bezpečnosti léků (farmakovigilance) či incidentů nebo jejich sledování
po uvedení na trh (materiální dozor) nebo komunikace s orgány,
kontrolními úřady a regulačními orgány. Můžeme také v souladu s
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požadavky regulačních orgánů provádět studie dle postupu RWE
(důkazy z reálné praxe).
Pokud zpracováváme profesní informace za účelem posouzení
vhodnosti jednotlivce na pracovní pozici ve společnosti BMS nebo za
Žádost o zaměstnání

účelem navázání spolupráce, například když se ucházíte o zaměstnání
prostřednictvím našich webových stránek, prostřednictvím nabídky
práce zveřejněné online nebo prostřednictvím agentur, s nimiž
spolupracujeme. Další informace najdete v oddíle 14„“.
Pokud provádíme osobní jednání a aktivity za účelem informování

Nábor pacientů a webové
stránky

široké veřejnosti, zdravotnických odborníků a pacientů o nemocích,
připravovaných léčebných přípravcích a léčebných postupech nebo
studiích, které mohou jednotlivcům umožnit účastnit se klinických
hodnocení nebo studií, které provádíme.
Pokud zpracováváme informace za účelem splnění požadavků

Regulace a dodržování
předpisů

regulačních orgánů, zejména pokud jde o požadavky v oblasti
bezpečnosti

léků

a

řízení

rizik

a

požadavky

související

s

transparentností výdajů a podobné požadavky specifické pro
farmaceutický průmysl.

Šetření nebo obrana proti
uplatněným právním
nárokům

Můžeme být například povinni uchovávat osobní údaje o vás za účelem
ochrany našich práv nebo práv třetích osob. V určitých situacích
můžeme být nuceni tyto údaje předložit nebo předat úřadům, soudům
nebo jiným třetím osobám, a to i mimo zemi vašeho trvalého pobytu.

Jiné účely Pokud je to povoleno nebo vyžadováno, bude společnost BMS zpracovávat vaše osobní
údaje pro jiné účely, například pro účely hlášení informací o řízení rizik a povinností týkajících se
bezpečnosti léků.
8.

JAK ODŮVODŇUJE SPOLEČNOST BMS POUŽÍVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Tato část obsahuje právní odůvodnění (běžně označované jako „právní základ“) použití vašich osobních
údajů týkajících se každého z našich hlavních důvodů zpracování. Použijeme právní základ, který nejvíce
vyhovuje účelům a okolnostem souvisejícím s takovým zpracováním. Níže vysvětlujeme, které právní
základy si můžeme zvolit nebo které musíme použít při používání vašich osobních údajů.
Mohou nastat situace, kdy musíme použít váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Můžeme se také
rozhodnout a požádat vás o svolení ke zpracování osobních údajů, například v souvislosti s dobrovolnými
iniciativami nebo aktivitami.
Vezměte prosím na vědomí: V závislosti na zemi vašeho trvalého pobytu nemusí zákony některých zemí
vyžadovat, aby společnost BMS použila konkrétní právní základ pro zdůvodnění používání vašich
2021 – JULY – 1
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osobních údajů, včetně předávání vašich osobních údajů mimo zemi vašeho pobytu. Pokud však platné
zákony vyžadují právní základ, budeme vás v době shromažďování údajů nebo při komunikaci s vámi
informovat o tom, jaký právní základ jsme použili. Pokud vaše jurisdikce vyžaduje souhlas se
zpracováním vašich osobních údajů při interakci s námi, získáme váš souhlas před použitím těchto údajů.
V následující tabulce si můžete přečíst více podrobností o tom, jaký právní základ nebo kombinaci
právních základů používáme při zpracování vašich osobních údajů.
Naše právní základy

Příklady aktivit, které s vašimi osobními údaji provádíme
•

vykonávání naší běžné obchodní činnosti;

•

vědecký a statistický výzkum;

•

registrace návštěv BMS a personálu dodavatelů, kteří navštěvují naše
kanceláře;

•

zlepšování našich produktů a služeb;

•

jednání s dodavateli, pacienty a širokou veřejností;

•

informování o našich pravidelných aktivitách, jako jsou informační
bulletiny;

Ke zpracování vašich
osobních údajů

•

provádění průzkumů a šetření trhu

•

shromažďování informací, které se rozhodnete sdílet na internetu

můžeme použít náš

nebo na platformách sociálních sítí, shromažďování odpovědí z

legitimní obchodní

průzkumů, zasílání informačních bulletinů a rozesílání pozvánek na

zájem nebo

akce;

soukromý zájem

•

reakce na vaše dotazy;

•

spolupráce s vámi, ať už osobně, na dálku nebo elektronicky, za účelem
organizace našich aktivit nebo výměny informací o našich produktech
nebo iniciativách či službách;

•

provádění profilování, například vytváření skupin jednotlivců, našich
zákazníků, názorových vůdců, návštěvníků našich webových stránek,
používáním aplikací a zařízení a pro jiné podobné aktivity nebo s
pomocí jiných prostředků;

•

provádění výzkumu, ať již samostatně nebo společně s jinými třetími
osobami,
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•

prevence trestné činnosti (jako jsou podvody, finanční trestné činy a
krádeže práv duševního vlastnictví a majetku v rámci odvětví) a k
zajištění integrity naší výroby a dalších operací, nebo

•

pokud je to nutné, abychom mohli fungovat jako farmaceutická
společnost.

při používání osobních údajů o vás, vašich zaměstnancích, dodavatelích a
třetích osobách, se kterými spolupracujete, například pokud jde o
následující činnosti:
•

zasílání žádostí o předložení návrhu nebo předložení návrhu na
uzavření partnerské spolupráce;

Pokud se spoléháte na

•

náš smluvní vztah s
vámi

provádění due diligence, vypracování posudků nebo provedení auditu
vaší organizace;

•

posouzení proveditelnosti studie s vaším zdravotnickým zařízením a
uzavření smlouvy s vámi, vaším zdravotnickým zařízením a
zaměstnanci;

•

obecně správa smluvního vztahu s vámi jako s partnerem,
dodavatelem nebo externím poskytovatelem služeb, například pro
účely fakturace a plateb.

Pokud to umožňují platné zákony na ochranu osobních údajů, můžeme
vaše osobní údaje používat, uchovávat i sdílet s úřady, například v
následujících případech:
•

reakce na monitoring ve farmakovigilanci, incidenty nebo jiné

Pro dodržování

povinnosti týkající se dohledu po uvedení na trh nebo informování

platných zákonů

příslušných orgánů;

Používáme veřejný
zájem
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•

za účelem transparentnosti výdajů;

•

daně a účetnictví,

•

protikorupční a jiné zákony, které zakazují střet zájmů.

Pokud nám to zákony ve vaší zemi dovolují, spoléháme se na veřejný
zájem, a to zejména v situacích, které mají významný veřejný zájem, jako
například:
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•

vědecký výzkum, který vede k průlomovým lékařským objevům nebo
novým lékům, usilující o lepší porozumění nemocem nebo zlepšování
našich produktů;

•

včasný přístup k našim lékům;

•

prevence nemocí (jako je pandemie); nebo

•

prevence nebo odhalování trestné činnosti.

Můžeme využít vaše

V omezených situacích může být společnost BMS nucena ke

životně důležité

shromažďování informací, které zahrnují použití citlivých osobních údajů

zájmy

o vás k ochraně vašeho života nebo před incidenty či jinými hrozbami.
V některých případech mohou zákony vaší země dovolit společnosti BMS

Další zákonné
výjimky

použít zákonnou výjimku. To se může týkat například používání údajů o
vašem zdravotním stavu k provádění výzkumných projektů nebo zajištění
vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých
přípravků nebo zdravotnických prostředků.
Pokud to vyžaduje zákon země vašeho trvalého pobytu, můžeme použít
předchozí svolení například k tomu, abychom použili, zpřístupnili, předali
nebo sdíleli vaše osobní údaje s třetími osobami, a to i mimo zemi vašeho
trvalého pobytu.
V následujících případech můžeme požadovat váš předchozí souhlas:
•

zahrnout vás, ať už na dálku nebo osobně, do zasílání komerčních

S vaším souhlasem

sdělení elektronicky (přihlášením nebo s právem na odhlášení),

můžeme:

jako je přímý marketing, průzkum a šetření trhu, navrhování
spolupráce nebo obecně při interakci s vámi;
•

zvát vás na akce nebo vám navrhnout účast na různých aktivitách
a iniciativách společnosti BMS;

•

používat mediální obsah a vaše snímky (například fotografie,
zvukové nebo video záznamy) pro rozhovory, akce nebo jiné
iniciativy společnosti BMS.

Pokud udělíte souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli
odvolat. V takovém případě přestaneme údaje o vás v budoucnu používat, a pokud je společnost BMS
nebude muset uchovávat po delší dobu, použijeme přiměřená opatření k omezení nebo zabránění
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jejich dalšího používání. Patří sem archivace, blokování nebo používání šifrování, anonymizace nebo
techniky vymazání.

S KÝM VAŠE ÚDAJE SDÍLÍME

9.

Jako nadnárodní společnost působící po celém světě může naše společnost vaše osobní údaje sdílet
nebo zpřístupnit osobám, které se nacházejí mimo zemi vašeho trvalého pobytu. Pokud se nacházíte
mimo Spojené státy americké, může společnost BMS sdílet vaše osobní údaje s osobami v zemích, které
poskytují menší ochranu než ve vaší zemi, včetně Spojených států. Vaše osobní údaje můžeme také
zpracovávat a sdílet s některými z našich přidružených společností a dalšími členy skupiny BMS, včetně
vybraných a schválených třetích osob (dodavatelů a obchodních partnerů), které nám pomáhají
provozovat obchodní činnost po celém světě. Přitom zavádíme vhodná opatření, abychom zabránili
neoprávněnému přístupu nebo použití vašich osobních údajů.
Níže naleznete více informací o tom, jak společnost BMS sdílí vaše osobní údaje v rámci své skupiny
společností a se třetími osobami.

Sdílení vašich osobních údajů v rámci skupiny BMS
Vaše osobní údaje často sdílíme v rámci skupiny společností BMS (dále jen „skupina BMS“). To může
zahrnovat hlavní ústředí společnosti Bristol Myers Squibb ve Spojených státech a všechny její současné
a budoucí dceřiné společnosti, pobočky, přidružené společnosti, subjekty a další společnosti, které jsou
součástí skupiny BMS, jsou jejím vlastníkem nebo jsou pod její kontrolou. Při interní výměně informací se
opíráme o vhodná ujednání a mechanismy, které pokrývají jakékoli předávání vašich osobních údajů v
rámci naší podnikové struktury, jako jsou závazná podniková pravidla (ZFP), smluvní ujednání schválená
úřady nebo založená na souhlasu.

Sdílení vašich osobních údajů se třetími osobami
Abychom mohli vykonávat naši obchodní činnost, sdílíme nebo zpřístupňujeme osobní údaje třetím
osobám, jako jsou:
•

Externí poskytovatelé služeb za účelem outsourcingu konkrétních obchodních aktivit s cílem
získat externí podporu a zdroje. Patří sem i společnosti, které poskytují služby v oblasti
informačních technologií, klinických hodnocení a podpory studií, služby marketingu nebo
průzkumu trhu, akcí, schůzek a plánování nebo služby související se získáváním talentů nebo
s odborným poradenstvím;

•

obchodní partneři, jako jsou externí vědečtí pracovníci a zdravotničtí odborníci, kteří nám
pomáhají s dodržováním předpisů v oblasti zdravotní péče, a instituce a další organizace, s nimiž
spolupracujeme na podpoře našich klinických nebo komerčních aktivit (například klinických
studií, programů podpory pacientů atd.);
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•

regulační orgány a zdravotnické organizace, včetně státních orgánů (jako je FDA, EMA, NHS),
úřadů pro ochranu osobních údajů, daňových úřadů nebo soudů v případě sporů, pokud to
povolují nebo vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů; a

•

třetí osoby, kterým je povinna společnost BMS takové informace poskytnout, jako jsou další
účastníci v soudních nebo právních sporech, opatrovníci, poručníci nebo zplnomocněné osoby.

Při spolupráci uzavíráme dohody s třetími osobami o zpracování osobních údajů tak, aby takové
zpracování bylo prováděno v souladu s našimi pokyny, důvěrným, bezpečným a transparentním
způsobem, aby byla zajištěna vaše práva na ochranu osobních údajů. Pokud nelze uzavřít smlouvu s třetí
osobou, například při angažování, podávání zpráv nebo interakci s regulačními orgány nebo
zdravotnickými organizacemi nebo soudy a je to možné z právního hlediska, vynaložíme maximální úsilí
k ochraně Vašich osobních údajů a zavedeme vhodná bezpečnostní opatření a kontroly (jako je
pseudonymizace).

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) a ve Švýcarsku
Pokud předáváme vaše osobní údaje v rámci EHP, Švýcarska nebo do zemí, které jsou považovány za
„adekvátní“, znamená to, že nabízejí stejnou úroveň ochrany, jakou stanoví zákony v zemi vašeho
pobytu. Při přístupu k vašim osobním údajům z území mimo EHP nebo Švýcarsko nebo jejich předávání
do zemí, které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako vaše vlastní země, použijeme k
ochraně vašeho práva na soukromí příslušná bezpečnostní opatření. Tato bezpečnostní opatření mohou
například zahrnovat použití standardních smluvních doložek (pro výměnu informací s třetími osobami
mimo EHP a Švýcarsko), závazných firemních pravidel (pro předávání údajů v rámci skupiny společností
BMS), jak byla schválena Evropskou komisí nebo příslušným orgánem, smluv o předávání údajů nebo s
vaším souhlasem.

Pokud se nacházíte mimo EHP a Švýcarsko
Pokud je to možné, umožníme přístup k vašim osobním údajům nebo jejich předávání mimo zemi vašeho
trvalého pobytu:
•

zemím, které poskytují přiměřenou vysokou úroveň ochrany údajů;

•

budou použity nejvhodnější mechanismy pro předávání údajů, které má společnost BMS k
dispozici; nebo

•

tam, kde to vyžadují platné zákony o ochraně osobních údajů, a poté, co získáme váš předchozí
souhlas ke shromažďování, zpřístupnění a předávání vašich osobních údajů třetím osobám do
země, která neposkytuje ochranu odpovídající zákonům země vašeho pobytu.
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AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PRÁVA JEDNOTLIVCŮ

10.

Pokud to neumožňuje zákon, nerozhoduje společnost BMS výhradně na základě automatizovaného
zpracování (včetně profilování) jednotlivých údajů, ledaže bychom vás před zpracováním
informovali jinak. Můžeme používat algoritmy, které nám umožní využívat automatizované
rozhodování, včetně vytváření profilů. To znamená, že pokud použijeme určité technologie, software
nebo vzorce, které nám umožní vytvářet profily, stupňování nebo hlouběji porozumět trendům a
statistikám, bude do procesu zapojena osoba, která rozhodnutí vyplývající z takového použití ověří.
Vzhledem k tomu, že používání těchto technologií se stále vyvíjí, můžeme používat algoritmy bez jiné
osoby podílející se na rozhodování. V takovém případě, pokud tato aktivita vyžaduje zpracování vašich
osobních údajů, které nejsou anonymizovány, dodržíme veškeré požadavky platných právních předpisů,
například tak, že vás na to upozorníme a poskytneme vám informace o důvodech tohoto rozhodnutí a o
významu a předpokládaných důsledcích takového použití vašich osobních údajů. V závislosti na zemi
vašeho trvalého pobytu budete mít právo požádat, aby takové rozhodnutí učinil někdo jiný.
JAKÁ JSOU MÁ PRÁVA A JAK JE MOHU UPLATŇOVAT

11.

Máte řadu práv souvisejících s osobními údaji, které o vás zpracováváme (v závislosti na jurisdikci, kde
máte trvalý pobyt, a na právním základu, který používáme). Uplatnění vašeho práva je většinou
bezplatné. Možná také budeme muset objasnit vaši žádost a vysvětlit, zda jí můžeme vyhovět nebo zda
existuje nějaké omezení. Můžete se kdykoli obrátit na společnost BMS na e-mailové adrese
eudpo@bms.com nebo prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře (https://www.bms.com/
cz/contact-us.html), kde zjistíte více o svých právech a způsobu jejich uplatnění.
Níže uvádíme jednotlivá práva, která mohou platit v závislosti na vaší jurisdikci.
Můžete mít následující práva:
•

získat kopie osobních údajů, které o vás uchováváme;

•

opravit osobní údaje, které o vás uchováváme;

•

případně obdržet strojově čitelnou kopii vašich osobních údajů (přenositelnost);

•

požádat nás o vymazání vašich osobních údajů nebo omezit jejich použití;

•

případně vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro určité účely, například
když je používáme pro marketingové účely (odhlášení z odběru novinek); a

•

pokud jste nám poskytli souhlas s používáním vašich osobních údajů, můžete svůj souhlas
kdykoli odvolat, aniž by bylo ovlivněno použití těchto údajů společností BMS před odvoláním
vašeho souhlasu.

Výjimky z vašich práv
Z vašich práv na ochranu osobních údajů popsaných v tomto oznámení mohou existovat výjimky. To
záleží na zemi vašeho pobytu, na tom, proč zpracováváme vaše osobní údaje a zda vaše žádost může
narušit práva jiných osob. Nemůžeme-li vyhovět vaší žádosti o uplatnění vašich práv na ochranu
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osobních údajů, například když vaše údaje uchováváme na základě požadavků regulačních orgánů nebo
pro účely vyšetřování, trestního stíhání nebo obrany proti uplatněnému právnímu nároku, vysvětlíme
vám to, pokud nás budete kontaktovat.
Příklad
Požádáte-li společnost BMS, aby vám přestala zasílat marketingová sdělení e-mailem, můžeme si
ponechat vaši e-mailovou adresu a další kontaktní údaje pro případ, že s vámi budeme spolupracovat při
jiných aktivitách, například pokud s vámi máme uzavřenou smlouvu nebo pokud máme zákonnou
povinnost nebo povinnost uloženou regulačním orgánem vaše kontaktní údaje uchovávat.

Jak nás kontaktovat:
Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání vašich osobních údajů, obraťte se prosím na náš úřad pro
ochranu osobních údajů na adrese eudpo@bms.com.

Poznámka: Možná od vás budeme potřebovat některé konkrétní údaje, které nám pomohou ověřit vaši
totožnost. Pokud je vaše žádost složitá nebo jste vznesli velký počet žádostí, může nám trvat déle, než
vám odpovíme, ale o případném zpoždění vás budeme informovat. Nebudete muset platit poplatek za
získání kopie svých osobních údajů (nebo za uplatnění jakýchkoli jiných práv). Pokud je však vaše žádost
zjevně neopodstatněná, opakující se nebo nadbytečná, můžeme si přiměřený poplatek naúčtovat.

Podání stížnosti u příslušného úřadu
V některých zemích můžete mít právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu údajů, pokud se
domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně nebo porušujeme vaše práva. Například v
Evropské unii máte přístup k seznamu příslušných úřadů pro ochranu osobních údajů, včetně úřadu v
zemi vašeho trvalého pobytu, a to kliknutím

zde nebo na následující odkaz: https://

edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
12.

JAK DLOUHO VAŠE ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné pro konkrétní obchodní účely, pro které
byly shromážděny. V případě, že budeme muset i nadále ze zákona určité údaje uchovávat , můžeme je
anonymizovat, omezit, zablokovat nebo odstranit.
V určitých případech může společnost BMS uchovávat vaše osobní údaje po delší dobu pro účely, které
existují, a to způsobem nebo ve formátu, který může vyžadovat určité identifikátory. V takovém případě
je můžeme archivovat a uplatňovat vhodná opatření, která mohou zahrnovat blokování, prevenci,
zamezení, pseudonymizaci, klíčové kódování nebo omezení dalšího přístupu a používání vašich osobních
údajů. Při uchovávání a ukládání informací v našich systémech jsme zavedli pravidla pro uchovávání
údajů v souladu se zásadami naší společnosti a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
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Při posuzování vhodné doby uchovávání bereme v úvahu množství, povahu a citlivost osobních údajů,
potenciální riziko újmy v případě jejich neoprávněného použití nebo zpřístupnění, účely zpracování a to,
zda lze těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, jakož i příslušné zákonné povinnosti.
JAK CHRÁNÍME VAŠE ÚDAJE

13.

Zavedeme vhodné technické a organizační kontroly, abychom chránili vaše osobní údaje, které
uchováváme, a abychom zabránili jejich neoprávněnému zpracování, ztrátě, zpřístupnění, použití,
pozměnění nebo zničení. Tam, kde je to vhodné, používáme šifrování, pseudonymizaci (například klíčové
kódování), deidentifikaci a další technologie, které nám mohou pomoci zabezpečit údaje o vás, včetně
opatření k obnovení přístupu k vašim údajům. Rovněž vyžadujeme, aby i naši poskytovatelé služeb
dodržovali přiměřené a uznávané požadavky na ochranu osobních údajů a zabezpečení.
Aby naše bezpečnostní kontroly byly účinné, provádíme testy a revize našich technologií a procesů,
včetně posuzování našich obchodních partnerů a dodavatelů. Vaše osobní údaje můžeme dále
anonymizovat, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly společností BMS shromážděny.
UCHÁZENÍ SE O PRÁCI VE SPOLEČNOSTI BMS

14.

Společnost BMS může zpracovávat vaše osobní údaje za účelem vyhodnocení vaší žádosti o práci. Pokud
žádáte o pracovní místo ve společnosti BMS, můžeme shromažďovat a zpracovávat osobní údaje o vás
přímo nebo nepřímo z našich oficiálních webových stránek, z oficiálních stránek třetích osob nebo když
tyto informace zveřejníte nebo zpřístupníte třetím osobám pro účely náboru. Na této stránce naleznete
pracovní příležitosti u naší společnosti: https://careers.bms.com/. Níže naleznete více informací o tom,
jak společnost BMS zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání.

K tomu, abychom zvážili vaši žádost, můžeme shromažďovat následující údaje:
•

vaše odborná praxe, jako je pracovní zařazení, informace o vzdělání, odborné kvalifikaci,
pracovní zkušenosti, publikace a profesní organizace, programy a činnosti, kterých jste se
zúčastnili;

•

vaše kontaktní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, celé jméno, datum narození a další
informace potřebné k podání vaší žádosti o práci;

•

informace získané od agentur, jako jsou údaje od náborových agentur, poskytovatelů referencí
a (pokud to povoluje zákon) poskytovatelů dokladů o dosaženém vzdělání;

•

veřejně dostupné informace z webových stránek společnosti, vyhledávání na internetu nebo z
platforem sociálních sítí, jako je LinkedIn nebo jiné platformy sociálních sítí, a veřejně dostupné
profilové informace (jako jsou vaše zkušenosti, dovednosti a zájmy);

•

informace, ke kterým nám umožníte přístup, například pokud se rozhodnete zjednodušit
proces přihlášení do platformy pracovních míst, abyste umožnili přímý přístup po přihlášení k
vašemu uživatelskému účtu na sociálních sítích třetí osoby (jako je Gmail nebo Yahoo!), nebo
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pokud chcete na platformu nahrát informace (například ze sítě LinkedIn) místo ručního vyplnění
aplikace; a
•

další informace, které nám poskytnete nebo které získáme nepřímo nebo při hledání nových
zaměstnanců nebo pracovních příležitostí.

Údaje v souvislosti s tím, jak bude vaše žádost pokračovat
Můžeme vás požádat, abyste s námi sdíleli další osobní údaje, například:
•

úřední informace, jako je státem vydané identifikační číslo nebo daňový statut;

•

finanční údaje, jako jsou detaily o bankovním účtu;

•

zvláštní kategorie osobních údajů / citlivé osobní údaje, včetně (je-li to nezbytné a potřebné
pro vaši žádost o práci) informací o vašem zdravotním stavu, rodinném stavu, náboženství,
členství v odborech, trestních záznamech nebo úvěruschopnosti; nebo

•

další informace nezbytné pro váš pohovor nebo nabídku zaměstnání, jako jsou podrobnosti o
případném zdravotním postižení nebo specifických potřebách pro přístup na pracoviště,
podkladové informace, informace o výši cestovních výdajů, řízení výkonnosti, kontaktní údaje
pro případ nouze, informace o výši odměny, pracovní době, dovolené a benefitech.

Kde používáme vaše osobní údaje týkající se žádosti o zaměstnání
Vzhledem k tomu, že jsme nadnárodní organizace, dochází prostřednictvím našich přidružených
společností k předávání informací po celém světě. Pokud nahráváte údaje na platformu pro vyhledávání
pracovních příležitostí, poskytujete tyto údaje všem našim přidruženým společnostem, z nichž každá
může tyto informace zpracovávat pro své vlastní náborové účely. Jde také o případ, kdy reagujete na
zveřejnění pracovního místa, které zmiňuje konkrétní pobočku společnosti BMS. Proto můžeme
informace o vás předávat do zemí po celém světě (například pokud se nacházíte v Evropském
hospodářském prostoru („EHP“), pak vaše údaje mohou být předány i mimo EHP; pokud se nacházíte v
Austrálii, mohou být vaše údaje předány i mimo Austrálii).
Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné ke zvážení vaší žádosti o zaměstnání. Můžeme
vás však požádat o svolení a uchovávat některé informace delší dobu (například vaše CV nebo životopis,
pracovní zkušenosti, průvodní dopisy atd.), abychom zvážili vaši způsobilost k dalším pracovním
příležitostem.
15.

JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME O NAŠICH PACIENTECH

Společnost BMS zpracovává osobní údaje pacientů, kteří využívají naši léčbu, a v souvislosti s našimi
aktivitami klinického výzkumu. Osobní údaje pacientů můžeme také používat v souvislosti s určitými
činnostmi, jako jsou naše služby, webové stránky pacientů, spolupráce nebo dohody o založení konsorcia
s třetími osobami (například genetické údaje), během rozhovorů o akcích, pro aktivity související se
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zájmovou činností nebo pro klinická hodnocení, studie nebo výzkumné projekty spojené s našimi
produkty (například pro nábor prostřednictvím našich webových stránek nebo obchodních partnerů).
Tento oddíl spolu s tímto oznámením se nevztahuje na účastníky klinických hodnocení.
Toto oznámení platí i v případě, že společnost BMS používá vaše osobní údaje, když se účastníte
neklinických aktivit. Pokud se účastníte výzkumného projektu, klinického hodnocení nebo studie,
můžete si přečíst oznámení o ochraně osobních údajů pacientů (https://www.bms.com/cz/privacypolicy.html#studypatient). Níže naleznete více informací o osobních údajích, které shromažďujeme o
pacientech v jiných souvislostech, než jsou klinické studie nebo výzkumné projekty.

Pacienti, kteří se účastní neklinických výzkumných aktivit se společností BMS
V souvislosti s neklinickými výzkumnými aktivitami společnost BMS obecně neshromažďuje údaje o
pacientech, s výjimkou určitých případů, kdy máme oznamovací povinnosti vůči úřadům, když s vámi
spolupracujeme přímo nebo prostřednictvím třetích osob, když nás kontaktujete, když navštívíte naše
webové stránky nebo jiné platformy, nebo pokud souhlasíte se sdílením těchto údajů s námi. V některých
případech s vámi můžeme komunikovat nebo získat přístup k informacím o vás i mimo naši klinickou
výzkumnou činnost. K tomu může dojít v následujících případech:
•

přístup k naší personalizované léčbě, jiným inovativním terapiím nebo zařízením;

•

společnost BMS spolupracuje s pacientskými organizacemi;

•

provádíme nábor pro naše klinické studie;

•

zveme vás na naše akce;

•

navrhujeme programy podpory pacientů; nebo

•

provádíme průzkum a šetření trhu, pohovory nebo navrhujeme programy zastoupení.

Společnost BMS přitom buď shromažďuje informace, které nám neumožňují vás identifikovat, nebo
používá technická opatření k omezení rizika identifikace. Můžeme například použít opatření, která
mohou zahrnovat:
•

nahrazení vašich údajů, jako je jméno, identifikační číslo nebo jakékoli jiné údaje kódem
(kódované údaje studie);

•

využití služeb externího poskytovatele, který sdílí vaše osobní údaje pouze souhrnným
způsobem se společností BMS;

•

anonymizaci vašich osobních údajů po jejich shromáždění; nebo

•

vyžádání vašeho předchozího souhlasu.

Pokud společnost BMS získá přístup k vašim osobním údajům, které jsou citlivé, bude je odpovídajícím
způsobem chránit. Další informace o našem používání citlivých údajů naleznete v oddíle 4.
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16.

DĚTI

Webové stránky a mobilní aplikace společnosti BMS nejsou určeny pro děti mladší 13 let. V závislosti na
zemi, kde máte trvalý pobyt, nesmí používat tyto webové stránky lidé mladší 16 nebo 18 let.
Neshromažďujeme informace od žádné osoby, o které víme, že je mladší 13 let (nebo starší, pokud jsou
pravidla ve vaší zemi přísnější). Další informace týkající se účasti nezletilých osob v našich studiích
naleznete v našem oznámení o ochraně osobních údajů pacientů (https://www.bms.com/cz/privacypolicy.html#studypatient).
17.

SOUBORY COOKIE A TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ

V závislosti na zemi, kde máte trvalé bydliště, můžete spravovat své preference ohledně souborů cookie
a podobných sledovacích technologií pomocí nástrojů pro správu souhlasu, které jsou k dispozici na
našich webových stránkách. Tato část se vztahuje na soubory cookie a podobné sledovací technologie a
vysvětlujeme v ní, co pro vás používání souborů cookie a podobných sledovacích technologií znamená a
jak zakázat sledování (například pomocí předvoleb pro přihlášení nebo odhlášení). Pokud
shromažďujeme informace, které nám umožní vaši identifikaci, platí další oddíly tohoto oznámení.

Co jsou soubory cookie?
Soubor cookie je malý textový soubor, kterým webová stránka požádá váš prohlížeč, aby uložil do vašeho
zařízení informace o vás a zapamatoval si je, například vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje.
Soubory cookie, které nastavíme my, nazýváme soubory cookie první strany. Můžeme také používat
soubory cookie třetích osob – což jsou soubory cookie z jiné domény než domény webových stránek,
které navštěvujete (například ty soubory cookie, které používají sociální sítě, okamžitá sdělení (instant
messaging), CRM nebo marketingové platformy či reklamní společnosti). Další informace o souborech
cookie, jejich typech a správě, včetně způsobu, jak je zablokovat nebo vymazat, naleznete na adrese
http://www.allaboutcookies.org.
Níže uvádíme hlavní kategorie souborů cookie a podobných sledovacích technologií, které můžeme
použít, když se připojujete k našim webovým stránkám, používáte naše webové platformy, aplikace,
zařízení nebo když s námi komunikujete a dostáváte od nás sdělení elektronicky (dále jen „online
použití“). Můžete se dozvědět více o používání těchto technologií společností BMS při vašem online
použití.

Jaké kategorie souborů cookie může společnost BMS používat?
Během relace na našich webových stránkách obvykle používáme určité typy souborů cookie („relační
soubory cookie“). Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí nebo si zapamatovali vaše předvolby
nebo volby, můžeme používat soubory cookie, které zůstanou ve vašem zařízení, pokud je neodstraníte
(„trvalé soubory cookie“). Technologie používání souborů cookie na našich webových stránkách a jiných
digitálních službách mohou zahrnovat:
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Kategorie souborů cookie a sledovacích technologií, které může společnost BMS používat
Nezbytně nutné

Tyto soubory cookie a sledovací technologie umožňují provoz našich

soubory cookie (tzv.

webových stránek a zlepšují jejich bezpečnost pro vaše online použití,

„povinné“)

například když musíte ověřit nebo použít přihlašovací funkce pro přístup k
některým částem našich webových stránek vyhrazených pro povolané
osoby (například pomocí přihlašovacích údajů pacienta nebo lékaře pro
přístup k webovým stránkám nebo aplikacím pouze pro povolané osoby
nebo pro přístup do některých částí webových stránek či aplikací).

Výkonnostní
soubory cookie

Tyto soubory cookie mohou společnosti BMS umožnit následující činnosti:
•

vylepšování našich webových stránek;

•

zapamatovat si jazyk nebo jiné předvolby při prohlížení webových
stránek; nebo

•

používat další funkce na našich webových stránkách, v aplikacích, na
platformách a na zařízeních ke zlepšení vašeho online použití.

Soubory cookie

Na některých webových stránkách může společnost BMS používat pluginy

sociálních sítí

sociálních sítí ke sdílení zajímavého obsahu nebo k připojení na určité účty,
abychom mohli sdílet vaše osobní údaje. Takové platformy mohou mít
přístup k vaší historii procházení a mohou shromažďovat informace o
historii vašeho prohlížení podle svých vlastních podmínek. Po připojení k
našim webovým stránkám získáte další informace.

Analytické soubory

Tyto soubory cookie nám umožňují lépe znát používání našich webových

cookie

stránek, vytvářet statistiky o jejich použití a návštěvách (např. informace
na každé navštívené stránce, jak dlouho uživatel prochází konkrétní
stránku, jak dlouho trvá stahování konkrétní stránky, jaké jsou akce
uživatelů na každé stránce (kliknutí, výběr atd.).

Další sledovací technologie
Při používání softwaru nebo webových stránek třetích osob, mobilních aplikací, zařízení, webových
platforem nebo při jiném online použití může tato technologie zahrnovat určité vestavěné procesy
sledování. To může zahrnovat:
•

webové signály, data webových serverů a podobné technologie;

•

sledovací pixely, které může obsahovat snímek při komunikaci s vámi.
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Můžeme tak zjistit, kdy si přečtěte naše elektronická sdělení, vylepšovat je a zasílat přesnější a
relevantnější obsah. Při používání takové technologie můžeme dostávat souhrnné nebo
anonymizované údaje. V určitých případech můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, které
zahrnují:
-

údaje o poloze (například město, region a místo, odkud jste otevřeli svůj e-mail);

-

vaši IP adresu;

-

informace o prohlížeči a zařízení: jako je váš mobilní nebo počítačový operační systém (OS), typ
softwaru pro e-mail, zařízení a zástupce uživatele; nebo

•

čas a datum otevření našich elektronických sdělení.

další sledovací údaje, které umožňují funkce, jako je interakce s vámi na dálku prostřednictvím
chatbotů, rychlého zasílání zpráv a dalších online funkcí na našich webových stránkách nebo
softwaru třetích osob, který používáme pro naše aktivity.

Proč používáme soubory cookie na našich webových stránkách?
Kromě vysvětlení uvedeného v tomto oznámení a výše uvedeném oddílu používáme soubory cookie
nebo podobné sledovací technologie například pro následující účely:
•

Zefektivnění, zrychlení a zjednodušení vašich zkušeností: tím, že si zapamatují vaše
preference, jako je preferovaný jazyk, displej a další nastavení, udržováním vaší relace a pro
účely ověření. Tím vám poskytujeme lepší uživatelské prostředí. Tyto soubory cookie se také
označují jako soubory cookie ID relace, ověřovací soubory cookie a soubory cookie pro
přizpůsobení uživatelského rozhraní.

•

Získat užitečné znalosti o tom, jak jsou stránky používány: shromažďováním informací o
počtu návštěvníků a dalších způsobech použití. Tím zlepšujeme naše stránky. Tyto soubory
cookie jsou také označovány jako analytické soubory cookie. Pro tento účel používáme služby,
jako je Google Analytics, což znamená, že Google a podobní dodavatelé budou mít také přístup
k těmto informacím (včetně vaší IP adresy a dalších identifikátorů zařízení, jako je číslo IMEI a
adresa MAC).

•

Poskytovat snadný přístup na naše webové stránky. Tím vás nasměrujeme ke sdílení našeho
obsahu s vámi na stránkách, jako je Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube nebo Pinterest, nebo
vám umožníme sdílet obsah, který je ve vašem zájmu. V rozsahu, v jakém takové technologie
používáme, mohou tyto „zásuvné moduly pro sociální sítě“ ukládat soubory cookie a podobné
technologie do vašeho počítače nebo jiného zařízení. To znamená, že stránky sociálních sítí
mohou přistupovat k těmto informacím (včetně vaší IP adresy) a mohou identifikovat vaši
interakci s pracovištěm společnosti BMS.
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•

Zlepšovat naši marketingovou komunikaci. Některé soubory cookie, jako jsou webové signály
nebo sledovací pixely, mohou používat systémy třetích osob, jako jsou systémy řízení vztahů se
zákazníky nebo jinými poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají spravovat e-mailové kampaně.
Tyto sledovače nám umožňují lépe pochopit úspěch naší komunikace a relevanci obsahu, který
s vámi sdílíme. To nám umožní snížit počet e-mailů, které vám zasíláme, a poskytnout vám
obsah, vědecké informace nebo iniciativy více přizpůsobené vašim zájmům.

Jak můžete vznést námitku nebo odmítnout soubory cookie?
V souladu se zákony země vašeho pobytu, zejména v Evropské unii, vás budeme před umístěním
sledovacích technologií do vašeho zařízení buď informovat, žádat o předchozí souhlas (opt-in), nebo vám
poskytneme právo vznést námitku (opt-out) pro účely popsané v tomto oddílu. Váš webový prohlížeč, emailový software (jako je Microsoft Outlook nebo Google Gmail) a další aplikace a programy, které
používáte, mohou být nastaveny pro správu souborů cookie a podobných sledovačů, dokonce je mohou
ve výchozím nastavení odmítnout. Mějte na paměti, že pokud nastavíte svůj prohlížeč tak, aby
automaticky odmítal soubory cookie, vaše uživatelské prostředí při návštěvě webových stránek nebude
stejné: vaše předvolby nemusí být zaznamenány, některé funkce mohou být ztraceny a nemusíte mít
přístup k určitým oblastem nebo funkcím stránek.
Více informací o souborech cookie, které používáme, naleznete níže v tabulce souborů cookie, případně
na webových stránkách, které používáte, v příslušném oznámení o souborech cookie.

18.

ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BMS může toto oznámení čas od času aktualizovat tak, že zveřejní jakékoli změny na těchto
webových stránkách. V případě, že dojde k podstatným změnám, může společnost BMS umístit na tyto
webové stránky výrazné oznámení, a pokud to vyžaduje zákon, bude vás o tom přímo informovat.
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19.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li dotazy týkající se tohoto oznámení nebo chcete získat více informací o našich postupech v oblasti
ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese
eudpo@bms.com nebo nám zašlete dotaz poštou na adresu:
Kontakt

Místní právnická osoba

Chcete -li kontaktovat

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o

BMS

udějovická 778/3, 140 00 Prague 4 – Michle

Chcete -li kontaktovat

Celgene s.r.o.

společnost Celgene

Budějovická 778/3, Michle
Prague, 14000
Czech Republic

Evropský pověřenec pro

Bristol Myers Squibb

ochranu osobních údajů

Data Protection Officer
Engineering Building, Cruiserath Drive, Mulhuddart, Dublin 15, Ireland.
eudpo@bms.com

Zástupce pro ochranu
údajů
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