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Tieto Zásady spracovania osobných údajov pre účely bezpečnosti pacientov, medicínskych 
informácií a kvality (ďalej len „Zásady“) sú určené pre: 

• oznamovateľa nežiaducej udalosti/prípadu osobitného záujmu, kedy sa poskytujú 
informácie o bezpečnosti pacientov týkajúce sa našich produktov; 

• osoby požadujúce medicínske informácie alebo 

• prípady reklamácie závad kvality. 

Spoločnosť Novartis je zaviazaná chrániť vaše osobné údaje a transparentne oznamovať, 
ktoré údaje zhromažďuje a ako s nimi zaobchádza. 

V týchto Zásadách vám poskytujeme informácie, ako spoločnosti zo skupiny Novartis, 
uvedené ako držitelia rozhodnutia o registrácii v príbalovom letáku príslušného lieku, 
spracovávajú prostredníctvom spoločnosti Novartis Slovakia, s.r.o, IČO: 36 723 304, so 
sídlom: Bratislava, Žižkova 22B, PSČ: 811 02,  (ďalej len: „Novartis" alebo „my"), vaše osobné 
údaje ako ich prevádzkovateľ. 

Vyzývame vás, aby ste si tieto Zásady pozorne prečítali, pretože obsahujú dôležité informácie. 

Na aké účely používame vaše osobné údaje a na základe 
čoho sme na to oprávnení? 

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať na nasledujúce účely: 

• sledovanie bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, čo zahŕňa detekciu, 
posúdenie a prevenciu nežiaducich udalostí a ich nahlasovanie regulačným úradom; 

• odpovedanie na žiadosti o medicínske informácie, ako je dostupnosť výrobku, klinické 
údaje, dávkovanie a spôsob podávania, zloženie a čas použiteľnosti, interakcie s inými 
liekmi alebo potravinami a osobitné skupiny pacientov; 

• vybavovanie sťažností na kvalitu našich produktov, ako sú prípadné nedostatky 
kvality a/alebo účinnosti, stability, spoľahlivosti, bezpečnosti, výkonnosti alebo 
používania; 

• zlepšovanie našich produktov a služieb; 

• školenie a vzdelávanie v rámci alebo mimo spol. Novartis; 

• poskytovanie adekvátnyh a aktualizovaných informácií o chorobách, liekoch, ako aj o  
našich produktoch a službách; 

• odpovedanie na vaše prípadné otázky alebo žiadosti; 



• zabezpečovanie dodržiavania predpisov a podávanie hlásení (napríklad dodržiavanie 
našich zásad a miestnych zákonných požiadaviek, vykonávanie auditov a obhajoba v 
rámci súdnych sporov); 

• archivácia a vedenie záznamov; a 

• iné účely stanovené zákonom alebo príslušnými úradmi. 

Vaše osobné údaje nespracovávame, ak nie sme k danému účelu spracovania v súlade so 
zákonom riadne oprávnení. Vaše osobné údaje teda spracovávame v prípade: 

- že je to nevyhnutné na dodržanie našich zákonných povinností týkajúcich sa 
bezpečnosti liekov a zdravotníckych pomôcok, 

- že je to potrebné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, 

- že je to nevyhnutné na základe našich oprávnených záujmov a nemá to negatívny 
vplyv na vaše záujmy alebo základné práva a slobody. 

Upozorňujeme, že pri spracovaní vašich osobných údajov na základe našich oprávnených 
záujmov sa vždy snažíme udržať rovnováhu medzi svojimi oprávnenými záujmami a vašim 
súkromím. Príkladmi takýchto ,oprávnených záujmov' na spracovanie osobných údajov môže 
byť poskytovanie odpovedí na vaše otázky. 

Aké informácie o vás máme? 

Ak oznámite nežiaducu udalosť alebo prípad osobitného záujmu (napr. užívanie lieku počas 
tehotenstva, dojčenia, predávkovanie, nedostatočnú účinnosť a pod.) týkajúce sa niektorého 
z našich produktov, budete reklamovať kvalitu alebo požiadate o medicínske informácie, 
požiadame vás o vaše meno a kontaktné údaje, aby sme vás boli schopní kontaktovať, ak 
budú potrebné ďalšie informácie a/alebo aby sme odpovedali na vašu otázku. 

V prípade nahlásenia nežiaducej udalosti vás takisto požiadame o informáciu, či ste 
zdravotnícky pracovník alebo spotrebiteľ, pričom spracovávame nasledujúce kategórie 
osobných údajov: 

• kontaktné údaje oznamovateľa; 

• identifikačné údaje pacienta, ako sú: iniciály, vek, rok alebo dátum narodenia, 
pohlavie; 

• zdravotné údaje: predpísaná liečba, výsledky vyšetrení, popis nežiaducej udalosti, 
anamnéza, sprievodné ochorenia alebo súvisiace udalosti, rizikové faktory; informácie 
o spôsobe užívania predpísaných liekov a vedenie liečby. 

Dodatočne, ak je to potrebné na posúdenie nežiaducich udalostí, môžeme tiež zhromažďovať 
a spracovávať: 

• informácie o predkoch a potomstve osoby, či ide o novorodenca, informácie o 
tehotenstve a/alebo dojčení; 

• údaje o zamestnaní: aktuálne a minulé zamestnanie (iba ak je to odôvodnené pre  
vyhodnotenie nežiaducej udalosti); 

• informácie týkajúce sa fajčenia, pitia alkoholu, užívania drog; 



• informácie o životnom štýle, životných návykoch a správaní, vrátane napríklad   

závislosti od telesných cvičení (intenzita, frekvencia, trvanie), diéte a stravovacích 

návykoch; 

• pohlavný život; 

• etnická príslušnosť, avšak iba v prípade, ak súhrnná informácia o lieku (SPC) 
obsahuje konkrétnu informáciu týkajúcu sa etnického pôvodu, a v súlade s kritériami 
uvedenými v SPC.  

 

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sú 
sprístupňované? 

Vaše osobné údaje nepredávame, nezdieľame ani iným spôsobom neposkytujeme tretím 
stranám s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách. 

V priebehu našej činnosti a na rovnaké účely, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách, má k vašim 
osobným údajom prístup alebo k nim získa prístup: 

• vedúci oddelenia bezpečnosti liekov / medicínskych informácií / zabezpečovania 
kvality a ich tímy; 

• poverení členovia právneho oddelenia a oddelenia registrácie liečiv,  ak nárok spadá 
do oblasti ich pôsobnosti; 

• oddelenie auditu za účelom kontroly regulačných alebo interných požiadaviek; 

• ostatné spoločnosti skupiny Novartis, najmä Novartis AG, ak nárok spadá do oblasti  
ich pôsobnosti 

• ostatné farmaceutické spoločnosti, ktorých produkty môžu byť predmetom záujmu; 

• zdravotnícki pracovníci, ktorých sa hlásenie týka, ak s tým pacient súhlasí; 

• poskytovatelia služieb konajúci v mene spoločností skupiny Novartis, ako sú 
poskytovatelia hosťovania IT systémov a ďalší poskytovatelia služieb alebo 
poskytovatelia služieb súvisiacich so spracovaním nežiaducich udalostí. 

V prípade, že údaje sprístupňujeme tretím stranám, sú tieto tretie strany zmluvne viazané 
chrániť dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi. 

K vašim osobným údajom môže tiež pristupovať alebo môžu byť sprístupňované štátnym 
a/alebo medzinárodným regulačným úradom, donucovacím či verejným orgánom alebo 
súdom; týmto orgánom musíme údaje sprístupniť v súlade so zákonom alebo predpisom či na 
ich žiadosť. Osobné údaje, ktoré o vás zhromažďujeme, môžu byť tiež spracovávané, 
uchovávané alebo sa k nim môže pristupovať v inej ako vašej krajine, ktorá nemusí ponúkať 
rovnakú úroveň ochrany osobných údajov. 

V prípade, že prenášame vaše osobné údaje spoločnostiam v iných jurisdikciách, uisťujeme 
sa, že vaše osobné údaje sú chránené (i) uplatnením úrovne ochrany požadovanej podľa 
miestnych zákonov o ochrane súkromia/osobných údajov týkajúcich sa Novartis, (ii) v súlade 
s našimi zásadami a normami a (iii) v prípade spoločnosti skupiny Novartis nachádzajúcej sa 
v Európskom hospodárskom priestore (teda členské štáty EÚ plus Island, Lichtenštajnsko a 



Nórsko, ďalej „EHP“), ak nie je uvedené inak, prenášaním vašich osobných údajov výhradne 
na základe štandardných zmluvných doložiek schválených Európskou komisiou. Na základe 
svojich nižšie uvedených práv môžete požadovať ďalšie informácie týkajúce sa 
medzinárodného prenosu osobných údajov a získať kópiu dokladu o zavedených 
bezpečnostných opatreniach. 

Skupina Novartis zaviedla pre vnútroskupinový prenos osobných údajov záväzné 
vnútropodnikové pravidlá ‒ systém zásad, pravidiel a nástrojov podľa európskeho práva, 
ktorého cieľom je zabezpečiť účinnú úroveň ochrany osobných údajov pri poskytovaní 
osobných údajov mimo EHP a Švajčiarsko. 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Vyššie uvedené osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako budeme považovať za 
primerane nevyhnutné na dosiahnutie účelov stanovených v týchto Zásadách a/alebo ako to 
pripúšťajú príslušné zákony. Prosíme vezmite na vedomie, že v súlade s príslušnými právnými 
predpismi, ktoré sa týkajú bezpečnosti pacientov a ochrany osobných údajov, uchováváme 
údaje týkajúce sa nahlásených nežiaducich udalostí po dobu nevyhnutne potrebnú pre 
naplnenie účelov stanovených týmito Zásadmi. 

Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť? 

Máte právo na: 

• prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracovávame, a ak sa domnievate, že niektoré 
vaše údaje sú nesprávne, zastarané alebo neúplné, požadovať ich opravu alebo aktualizáciu; 

• požadovať vymazanie svojich osobných údajov, ak ste k tomu oprávnení podľa príslušných 
právnych predpisov, najmä ak sa domnievate, že údaje nie sú potrebné na účely, ku ktorým 
boli získané alebo ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov bolo nezákonné; 

• namietať spracovanie založené na oprávnených záujmoch Novartisu; 

• požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov na konkrétne kategórie 
spracovania; 

U spracovateľských činností založených na našich zákonných povinnostiach nemáte právo na 
vymazanie, právo namietať alebo právo na prenosnosť údajov. V rámci spracovania pre vyššie 
uvedené účely nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, vrátane 
profilovania. 

Ako nás kontaktovať 

Ak máte nejaký dotaz, alebo ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva, môžete poslať e-mail 
privacy.slovakia@novartis.com alebo list na adresu Novartis Slovakia, s.r.o, Žižkova 22B, 811 
02 Bratislava.  

Ak nie ste spokojní s tým, ako spracovávame vaše osobné údaje, obráťte sa na nášho 
splnomocnenca pre ochranu údajov global.privacy_office@novartis.com, ktorý vašu 
záležitosť prešetrí. 

V každom prípade máte okrem vyššie uvedených práv tiež právo podať sťažnosť Úradu na 
ochranu osobných údajov na adresu Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 alebo prostredníctvom 
e-mailu na statny.dozor@pdp.gov.sk. 



Ako budete informovaní o zmenách našich Zásad? 

Akékoľvek budúce zmeny alebo dodatky k spracovaniu vašich osobných údajov, ako sú 
opísané v týchto Zásadách, budú vopred oznámené prostredníctvom našich obvyklých 
komunikačných kanálov (napríklad prostredníctvom e-mailu alebo našich internetových 
stránok). 


