
Všeobecné zásady ochrany osobných údajov pre pacientov 

22. júna 2021 

Tieto Všeobecné zásady ochrany osobných údajov pacientov (ďalej len „Zásady“) sú určené 

pre pacientov, s ktorými udržiavame vzťah prostredníctvom našich Obchodných partnerov. 

Ak chcete nahlásiť nežiaducu príhodu, prečítajte si, prosím, Zásady spracovania osobných 

údajov na účely bezpečnosti pacientov, lekárskych informácií a kvality, dostupných na: 

Prostredníctvom týchto Zásad by sme vás chceli informovať, že spoločnosť Novartis (ďalej 

len „Novartis“) spracováva informácie o vás prostredníctvom Obchodných partnerov, ktoré 

predstavujú „osobné údaje“ a Novartis považuje ochranu vašich osobných údajov a súkromia 

za veľmi dôležité. 

Pretože spoločnosť Novartis zvyčajne rozhoduje o tom, prečo a ako sa budú spracovávať vaše 

osobné údaje, určuje teda spôsob a účel spracovania vašich údajov, napríklad v prípade 

Programov podpory pacientov, vykonáva činnosť ich „správca“. V týchto Všeobecných 

zásadách ochrany osobných údajov pre pacientov „my“ alebo „nás“ označujú Novartis. 

Žiadame vás, aby ste si pozorne prečítali tieto Zásady, ktoré stanovujú, za akým účelom a v 

akom kontexte spracovávame vaše osobné údaje prostredníctvom našich Obchodných 

partnerov a vysvetľujú aj vaše práva a povinnosti. 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo si prajete 

uplatniť práva nižšie popísané, kontaktujte, prosím, nášho Obchodného partnera, s ktorým 

spolupracujete. 

Aké informácie o vás majú naši obchodní partneri? 

Radi by sme vás informovali, že Novartis nemá prístup k vašim osobným údajom a 

informácie, ktoré naši Obchodný partneri o vás zhromažďujú a spracúvajú, nám nie sú 

poskytované. Tieto informácie sú získavané od vás na základe účasti na rôznych programoch 

podpory pacientov, výskumných programoch či ďalších aktivitách. Rôzne typy osobných 

údajov o vás môžu byť zhromažďované, napríklad: 

• osobné údaje s identifikačnou funkciou alebo kontaktné údaje (napr. meno a 

priezvisko, číslo pevnej linky a mobilného telefónu, e-mailová adresa, adresa, 

lokalita). Bez týchto údajov s vami nebude možné komunikovať telefonicky, pomocou 

sms či e-mailom v rámci jednotlivých podporných pacientskych programov, ktoré sú 

organizované prostredníctvom našich Obchodných partnerov alebo v súvislosti s 

možnými, vami nahlásenými nežiaducimi účinkami alebo možnými chybami kvality 

výrobkov; 

• osobné údaje týkajúce sa zdravotníckeho personálu, vrátane informácií o mene a 

priezvisku, špecializácii, kontaktných údajov lekára alebo zdravotnej sestry, ktorá vás 

má v evidencii alebo starostlivosť, atď.; 

• údaje o prístupe k predpísanej liečbe, či bola liečba podaná správne, dôvody pre 

ukončenie liečby, ak viete, ako tento liečivý prípravok používať; 

• údaje, ktoré vy sami  dobrovoľne poskytnete v rámci Programu podporujúceho 

pacientov. 



 

Na aké účely sú vaše osobné údaje používané a prečo je to oprávnené? 

Právny základ pre spracovanie 

Vaše osobné údaje nebudú spracovávané, ak pre to nemáme zákonom stanovené oprávnenia. 

Preto budú naši Obchodní partneri vaše osobné údaje spracovávať iba vtedy, ak: 

• sme získali váš predchádzajúci súhlas; 

• spracovanie je nevyhnutné na plnenie našich zmluvných záväzkov voči vám; 

• spracovanie je nevyhnutné na splnenie právnych alebo regulačných povinností; 

• spracovanie je nevyhnutné pre naše oprávnené záujmy, bez toho by to ovplyvnilo  

vaše záujmy alebo základné práva a slobody. 

Účely spracovania 

Naši partneri spracúvajú vaše osobné údaje pre konkrétny účel a spracovávajú iba tie osobné 

údaje, ktoré sú pre splnenie tohto účelu nutné. Vaše osobné údaje sú spracovávané najmä pre 

nasledujúce účely: 

• vaša účasť v Programoch podpory pacientov navrhnutých spoločnosťou Novartis a 

implementovaných našimi Obchodnými partnermi. 

o Právny základ: i) súhlas; ii) zmluvný záväzok 

• Poskytnutie informácií o ďalších aktivitách a všetkých novinkách súvisiacich s 

programom, do ktorého ste sa zaregistrovali. 

o Právny základ: i) súhlas 

• Nahlásenie nežiaducej udalosti. 

o Právny základ: i) právna povinnosť 

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa prevádzajú? 

K vašim osobným údajom nemáme prístup. Počas našich aktivít uskutočňovaných 

prostredníctvom našich Obchodných partnerov a na účely uvedené v týchto Zásadách môžu k 

vašim osobným údajom získať prístup aj nasledujúce kategórie príjemcov, na základe zásady 

prístupu len k informáciám, ktoré potrebujú na dosiahnutie týchto účelov: 

• naši obchodní partneri, ktorí ponúkajú výrobky alebo služby spoločne s nami alebo s 

našimi dcérskymi alebo pridruženými podnikmi či naším menom; 

• nezávislí zástupcovia či sprostredkovatelia našich obchodných partnerov (ak 

existujú); 

• poskytovatelia IT služieb našich obchodných partnerov, poskytovatelia cloudových 

služieb, poskytovatelia databáz alebo konzultanti; 

• akákoľvek tretia strana, ktorej naši obchodní partneri prevádzajú alebo obnovia 

niektoré z ich práv alebo povinností. 



Vyššie uvedené tretie strany sú zmluvne povinné chrániť dôvernosť a bezpečnosť vašich 

osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené aj odovzdané ktorémukoľvek vnútroštátnemu 

a/alebo medzinárodnému regulačnému alebo dozornému verejnému orgánu alebo súdu, kde 

sme povinní tak urobiť na základe príslušných právnych predpisov, alebo na ich žiadosť. 

Ako chránime vaše osobné údaje? 

Žiadame našich obchodných partnerov, aby zaviedli technické a organizačné opatrenia na 

zabezpečenie primeranej miery bezpečnosti a dôvernosti vašich osobných údajov. Tieto 

opatrenia zohľadňujú: i) súčasný stav techniky; ii) náklady na implementáciu; iii) povahu 

údajov; a (iv) riziko spracovania. 

Ich účelom je chrániť osobné údaje pred náhodným alebo nezákonným zničením alebo 

pozmenením, náhodnou stratou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom a proti iným 

protiprávnym formám spracovania. Okrem toho sú naši Obchodní partneri pri zaobchádzaní s 

vašimi osobnými údajmi poučení, aby: 

• zhromažďovali a spracovávali iba tie osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a 

nie nadbytočné, ako je požadované pre splnenie uvedených cieľov; a 

• zaistili, že vaše osobné údaje sú aktuálne a presné. 

V súvislosti s vyššie uvedeným vás môžu naši Obchodní partneri požiadať o potvrdenie alebo 

aktualizáciu osobných údajov, ktoré o vás spracovávajú. Tiež vás žiadame, aby ste našich 

Obchodných partnerov sami informovali, kedykoľvek nastane zmena vo vašich osobných 

pomeroch, aby tak naši obchodní partneri mohli zabezpečiť aktuálnosť vašich osobných 

údajov. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Na náš pokyn budú osobné údaje uchovávané tak dlho, ako je nevyhnutné na splnenie účelu, 

na ktorý boli zhromaždené, alebo pre splnenie právnych či zmluvných požiadaviek. 

Osobné údaje, ktoré o vás uchovávajú vo svojej databáze naši Obchodní partneri, budú 

uložené na obdobie nevyhnutné pre splnenie účelu (obvykle na čas vašej účasti v programe, 

na ktorom sa zúčastňujete), maximálne však po dobu 36 mesiacov od poslednej interakcie s 

Obchodným partnerom. To nemá vplyv na ich právo spracovávať a uchovávať vaše osobné 

údaje na iné účely, než ktoré sú popísané v týchto Zásadách. Vaše osobné údaje spracovávané 

na základe vášho súhlasu budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najneskôr 

do odvolania súhlasu. 

Aké sú vaše práva a ako ich môžete uplatniť? 

Za podmienok a v medziach ustanovených zákonom môžete uplatniť tieto práva: 

• právo na prístup k svojim osobným údajom uchovávaných našimi Obchodnými 

partnermi, a ak sa domnievate, že akékoľvek s vami súvisiace informácie sú 

nesprávne, zastarané alebo neúplné, požiadať o ich opravu alebo aktualizáciu; 

• právo požadovať vymazanie alebo obmedzenie svojich osobných údajov na určité 

kategórie spracovania; 



• právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 

spracovania pred takýmto odvolaním; 

• právo úplne alebo čiastočne spochybniť spracovanie svojich osobných údajov; 

• právo podať námietky voči kanálu komunikácie používaného na účely priameho 

marketingu; a 

• právo na prenosnosť, t. j. aby osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, boli vrátené vám 

alebo prevedené na vami vybranú osobu v štruktúrovanom, bežne používanom a 

strojovo čitateľnom formáte bez akýchkoľvek prekážok na našej strane a v súlade s 

vašimi záväzkami dôvernosti. 

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo si prajete 

uplatniť práva tu popísané, kontaktujte, prosím, nášho Obchodného partnera, s ktorým 

spolupracujete, na ním uvedenú e-mailovú adresu. 

V každom prípade máte okrem vyššie uvedených práv tiež právo podať sťažnosť príslušnému 

orgánu na ochranu osobných údajov. 

Ako budete informovaní o zmenách našich Zásad? 

Akékoľvek budúce zmeny alebo dodatky k spracovaniu vašich osobných údajov, ako sú 

opísané v týchto Zásadách, budú k dispozícii na našich webových stránkach. 


