PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Vítejte v aplikaci HEMONITOR.
Ochrana Vašich osobních údajů a soukromí je naším prvořadým cílem. Veškeré Vaše osobní údaje
budeme my, společnost Roche s.r.o., se sídlem Sokolovská 685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO:
496 17 052 („Roche“) shromažďovat, uchovávat a zpracovávat v souladu s Nařízením EU č. 2016/679
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů o volném pohybu těchto
údajů a jinými relevantními právními předpisy. Služby poskytované na naší webové stránce
app.hemonitor.cz anebo v aplikaci HEMONITOR („Aplikace“) mohou fungovat pouze za
předpokladu, že zpracováváme Vaše osobní údaje, specifikované níže. Dané prohlášení o ochraně
osobních údajů Vás informuje: (i) jaké osobní údaje zpracováváme, (ii) jakým způsobem a (iii) jaká
jsou Vaše práva.
Základní informace o aplikaci
Vaší registrací v Aplikaci berete na vědomí níže uvedené podmínky zpracování osobních údajů.
Aplikace bude zpracovávat tyto Vaše osobní údaje:
●
●
●
●
●
●
●
●

jméno a příjmení, titul;
pohlaví;
kontaktní údaje (telefon, e-mail);
datum a čas připojení a délka připojení;
jednotlivé úkony s osobními údaji - úprava osobních údajů, přidání pacienta, smazání
pacienta, úprava kontaktů, atd.;
heslo;
adresa centra pro léčbu hemofilie; a
preference.

Vaše osobní údaje společnost Roche nesdílí se žádnou jinou společností náležející do skupiny Roche –
La Hoffmann Ltd.
Vaše osobní údaje a záznamy budou uloženy v Aplikaci pouze po dobu, po kterou budete Aplikaci
využívat a budete ji mít nainstalovanou na svém zařízení. Veškeré Vaše osobní údaje budou
nenávratně smazány v případě (i) zrušení účtu, (ii) odinstalování Aplikace ze zařízení.
Vaše práva
V souladu s platnou legislativou na ochranu osobních údajů máte právo: (i) na přístup k osobním
údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních
údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány,
anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve
zvláštních případech, (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich
osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování,
jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání
právních nároků a (vii) obrátit se se se stížností na dozorový orgán, kterým je v České republice Úřad
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Další informace o zpracování údajů společností Roche poskytuje osoba odpovědná za zpracování
údajů, e-mail: czech.privacyprotection@roche.com.
Prohlášení o cookies
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