
   

 

   

 

 

 OZNÁMENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ PRO KLIENTY 
 

 
Jaký je účel tohoto oznámení?  

 

 Při zpracování osobních údajů je společnost bioMérieux CZ s.r.o. povinna dodržovat nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) 

a veškeré vnitrostátní právní předpisy vztahující se na ochranu osobních údajů, zejména zákon 

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost je 

povinna vás informovat o zpracování vašich osobních údajů jakožto klient.  

 Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je skutečně základním 

právem. Cílem výše uvedených předpisů je upřesnit a posílit práva subjektů údajů a povinnosti 

těch, kteří určují účel a provádějí zpracování osobních údajů.  

 Účelem tohoto oznámení o ochraně soukromí (dále jen „oznámení“) je informovat vás jakožto 
klienta transparentním způsobem o zpracování vašich osobních údajů, zejména o tom, jaké údaje 
jsou shromažďovány, z jakého důvodu jsou zpracovávány a na jakém právním základě, jak 
dlouho jsou uchovávány, a rovněž vás informovat o vašich právech podle GDPR a zákona č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a o tom, jak je můžete uplatnit.  

 Toto oznámení se vztahuje na všechny klienty společnosti bioMérieux CZ s.r.o.. V tabulce 
uvedené v příloze A na konci tohoto oznámení jsou uvedeny všechny související informace 
týkající se činností zpracování vašich osobních údajů.  

 

Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů  

 
Správcem údajů je společnost bioMérieux CZ s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 110836, se sídlem na adrese Česká Republika - 140 78, 
Hvězdova 1716/2b, Praha 4. Osobou zastupující správce údajů je Alexanrde Schneider ve funkci 
ředitele, s následujícími kontaktními údaji: Česká Republika - 140 78, Hvězdova 1716/2b, Praha 4. 
Společnost bioMérieux CZ s.r.o. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO), jehož 
kontaktní údaje jsou následující:Yves Raisin, pověřenec pro ochranu osobních údajů,  
bioMérieux SA, F-69280 Marcy l`Etoile, Francie, privacyofficer@biomerieux.com  (dále jen 
„pověřenec pro ochranu osobních údajů“). 

 
Definice 
 
Níže jsou uvedeny všechny definice, jako jsou osobní údaje, zpracování, správce údajů a příjemce: 
 
„Osobní údaje“: veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osobě, tj. ke klientům; identifikovatelnou fyzickou osobou je "fyzická osoba [...], kterou lze přímo či 
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, 
lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, 
genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby“; 
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„Zpracování“: jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních 

údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, 

zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, 

nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 

zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; 

„Správce údajů“: zaměstnavatel, tj. společnost bioMérieux, dále jen „Správce údajů“. 

„Příjemce“: fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým 

jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli, a která je níže uvedena. 

Více informací o těchto definicích viz internetové stránky Úřadu pro ochranu osobních údajů 

www.uoou.cz.  

 

Obecné zásady ochrany údajů  

Společnost bioMérieux CZ s.r.o. shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje v souladu se GDPR 

a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

Proč bioMérieux CZ s.r.o. používá vaše osobní údaje?  

V souladu s článkem 6 GDPR bude mít jakékoli zpracování vašich osobních údajů, které provádí 

bioMérieux CZ s.r.o. jakožto správce údajů, právní základ pro zpracování osobních údajů.  
„Právní základ“ je základem pro zpracování údajů podle GDPR. Znamená to, že pokud chce 
organizace zpracovávat osobní údaje, je třeba určit konkrétní právní důvod pro zpracování. GDPR 
definuje šest právních základů pro zpracování:  

- právní povinnost, 

- plnění smlouvy,  

- oprávněný zájem,  

- souhlas, 

- veřejný zájem a 

- ochrana životně důležitého zájmu. 

Jako základ pro zpracování údajů postačuje pouze jeden z těchto právních základů.  

 

Jak bioMérieux CZ s.r.o. používá vaše osobní údaje?   

 
bioMérieux CZ s.r.o. zpracovává vaše osobní údaje v souladu s účely uvedenými v tabulce v příloze 
A. V této tabulce najdete: 

- účel každého z těchto zpracování,  

- právní základ pro zpracování osobních údajů. 
 

Jaké osobní údaje o vás bioMérieux CZ s.r.o. uchovává?  

V závislosti na činnostech zpracování může bioMérieux CZ s.r.o.  shromažďovat různé kategorie 
osobních údajů, např: 

- identifikace osob: jméno, příjmení, věk, 

- kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, 

- informace o zaměstnání: subjekt společnosti, číslo klienta, profesní e-mail, profesní číslo, 

- finanční informace: číslo bankovního účtu, bankovní údaje, 

- informace o prohlížení: soubory cookies, IP adresa, uživatelské jméno, 

- vzdělání a dovednosti: životopis, historie vzdělání a školení. 
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Jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány?  

bioMérieux CZ s.r.o. shromažďuje vaše osobní údaje dvěma způsoby: 

- přímo od vás prostřednictvím elektronického webového formuláře nebo papírového 
formuláře, 

- nepřímo z aplikace nebo od třetích stran.  

 

Jak dlouho bioMérieux CZ s.r.o. vaše osobní údaje uchovává?  

Osobní údaje budou uchovávány po dobu, která nepřesáhne dobu nezbytnou pro účely, pro které 

jsou zpracovávány, bioMérieux CZ s.r.o. bude plnit své zákonné a regulační povinnosti a uplatňovat 

svá práva uznaná zákonem nebo judikaturou. 

Doba uchovávání údajů bude proto omezena na nezbytné minimum v souladu se lhůtami 

stanovenými zákonem nebo doporučeními Úřadu pro ochranu osobních údajů v této záležitosti.  

 

Kdo jsou příjemci mých osobních údajů a proč může bioMérieux CZ s.r.o. sdílet mé 
osobní údaje s třetími stranami?  

 Společnost bioMérieux CZ s.r.o. může být jakožto správce údajů nucena sdílet všechny vaše osobní 

údaje nebo jejich část s některými příjemci, avšak vždy v souladu s účelem.  

Společnost bioMérieux CZ s.r.o. může být jakožto správce údajů nucena sdílet vaše osobní údaje 

zejména s těmito příjemci: 

- interní oddělení společnosti bioMérieux, pokud potřebují mít přístup k vašim osobním údajům 

v souladu s účelem zpracování; 

- třetí strany mimo společnost bioMérieux, například jiné společnosti, včetně třetích stran, které 

jsou poskytovateli služeb bioMérieux CZ s.r.o. vyžaduje, aby třetí strany jakožto dílčí 

zpracovatelé údajů podle GDPR dodržovaly bezpečnost vašich osobních údajů a nakládaly 

s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.  

bioMérieux CZ s.r.o. sdílí vaše osobní údaje s třetími stranami, pokud to vyžadují právní předpisy, 

pokud je to nezbytné pro správu obchodního vztahu s vámi nebo pokud na tom má společnost 

bioMérieux oprávněný zájem. Všechny třetí strany, které se zavazují zpracovávat vaše osobní údaje, 

musí zajistit vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů v souladu se 

zásadami společnosti bioMérieux. 

Některé orgány mohou od společností požadovat, aby jim pro účely vyšetřování poskytly některé 

dokumenty nebo informace, které by mohly obsahovat osobní údaje: jedná se o „oprávněné třetí 

strany“. Oprávněnými třetími stranami mohou být (tento seznam není úplný):  

- finanční úřady;  

- orgány sociálního zabezpečení;  

- orgány státní správy; 
- orgány osobního pojištění a penzijního připojištění 

 

Předávání vašich osobních údajů mimo Evropskou unii (EU)  

Společnost bioMérieux CZ s.r.o. může být požádána o předání vašich osobních údajů mimo EU, a 

to zejména:  

- dceřiným společnostem skupiny bioMérieux mimo EU, nebo také 
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- třetím stranám, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud je to nezbytné pro správu 

pracovního poměru s vámi či pokud na tom má bioMérieux CZ s.r.o. oprávněný zájem (jak je 

vysvětleno výše u příjemců).  

 
bioMérieux CZ s.r.o. zajistí, aby před takovým předáním byly stanoveny příslušné záruky (například 
nástroje převodu včetně standardních smluvních doložek stanovených Evropskou komisí). 
 

Vaše práva týkající se zpracování vašich osobních údajů  

Jako klient společnosti bioMérieux CZ s.r.o. máte práva uvedená v následujících článcích. 

Pokud uplatníte svá práva, správce údajů se zavazuje odpovědět co nejdříve, v každém případě ve 

lhůtě jednoho (1) měsíce od obdržení žádosti předložené pověřencem pro ochranu osobních údajů.  

V případě potřeby může být tato lhůta s ohledem na složitost nebo počet žádostí prodloužena o dva 

(2) měsíce. 

bioMérieux CZ s.r.o., správce údajů, vás bude informovat o tomto prodloužení a důvodech této 

zprávy ve lhůtě jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti.  

Pokud je vaše žádost podána v elektronické podobě, budou informace standardně poskytnuty 

elektronicky, bude-li to možné, pokud výslovně nepožádáte o jejich poskytnutí jiným způsobem (v 

tištěné podobě). 

Pokud společnost bioMérieux, správce údajů, nebude postupovat podle vaší podané žádosti, bude 

vás o tom neprodleně informovat, a to v každém případě ve lhůtě jednoho (1) měsíce od obdržení 

žádosti, přičemž uvede důvody, proč bioMérieux CZ s.r.o. nepřijme opatření, a bude vás informovat 

o vašem právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a/nebo se domáhat soudní 

nápravy. 

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů jsou shrnuta níže. Upozorňujeme, že v závislosti na 

situaci mohou být vaše práva omezena a podléhat omezením: 

 Právo na přístup klientů: Vy a klient společnosti bioMérieux CZ s.r.o. máte právo získat od 

společnosti bioMérieux, správce údajů, potvrzení, zda společnost bioMérieux zpracovává vaše 

osobní údaje či nikoli, a právo získat k těmto údajům přístup.  

 

 Právo na opravu: Vy a klient společnosti bioMérieux CZ s.r.o. máte právo požádat bioMérieux 

CZ s.r.o., správce údajů, aby byly co nejdříve opraveny jakékoli nepřesné osobní údaje.  

 

 Žádost o výmaz („právo být zapomenut“): Vy a klient společnosti bioMérieux CZ s.r.o. máte 

právo požádat bioMérieux CZ s.r.o., správce údajů, aby vaše osobní údaje co nejdříve 

vymazala.  

 

bioMérieux CZ s.r.o. musí vaše osobní údaje vymazat co nejdříve, jakmile to bude možné, v 

následujících případech:  

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jsou 

zpracovávány jiným způsobem; 

- dotčený klient uplatňuje své právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů; 

- osobní údaje se staly předmětem nezákonného zpracování; 
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- osobní údaje musí být vymazány, aby byla splněna právní povinnost stanovená právem 

Evropské unie nebo vnitrostátním právem, kterým se řídí bioMérieux CZ s.r.o., správce 

údajů; 

Právo na výmaz však nelze uplatnit v následujících případech: 

- zpracování je nezbytné k uplatnění práva na svobodu projevu a na informace; 

- zpracování je nezbytné k plnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo podle 

vnitrostátních právních předpisů, jimiž se řídí bioMérieux CZ s.r.o., správce údajů; 

- zpracování je nezbytné pro určení, uplatňování či obhajobu práv u soudu. 

 

 Právo vznést námitku: Vy a klienti společnosti bioMérieux CZ s.r.o. máte právo kdykoli vznést 

námitku z důvodů vyplývajících z konkrétní situace proti zpracování vašich osobních údajů 

správcem údajů, společností bioMérieux CZ s.r.o.. Své právo nemůžete uplatnit v případě, že 

je zpracování vyžadováno zákonem. 

 

 Právo požadovat omezení zpracování: Vy a klienti společnosti bioMérieux CZ s.r.o. máte právo 

požadovat, aby bioMérieux CZ s.r.o. správce údajů, omezil zpracování vašich osobních údajů v 

následujících případech:  

- Vy a klienti ochybňujete správnost osobních údajů po dobu, která umožní společnosti 

bioMérieux CZ s.r.o. správci údajů, zkontrolovat jejich správnost; 

- zpracování je protiprávní a vy a dotčený klient vznášíte námitku proti výmazu osobních údajů 

a namísto toho požadujete omezení jejich používání; 

- bioMérieux CZ s.r.o. správce údajů, již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale 

je stále potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě zákonného práva. 

 

 Právo požádat o přenos vašich osobních údajů: Vy a klienti společnosti bioMérieux CZ s.r.o. 

máte právo obdržet osobní údaje, které byly poskytnuty bioMérieux CZ s.r.o., správci údajů, ve 

strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat své 

osobní údaje jiným správcům údajů. bioMérieux CZ s.r.o. proti tomu nemůže vznést námitky. 

Máte také právo požádat, aby společnost bioMérieux CZ s.r.o. vaše osobní údaje předala přímo 

jiným správcům údajů, pokud je předání technicky možné. Toto právo platí pouze v případě, že 

je zpracování založeno na vašem souhlasu, nebo pro účely plnění smlouvy. 

Chcete-li uplatnit tato práva, můžete vy a každý klient společnosti bioMérieux CZ s.r.o.  podat žádost 

pověřenci pro ochranu osobních údajů zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: 

privacyofficer@biomerieux.com 

Právo podat stížnost dozorovému orgánu 

Bez ohledu na jakékoli jiné správní nebo soudní prostředky nápravy má každý klient, který se 

domnívá, že jeho osobní údaje byly zpracovány způsobem porušujícím GDPR a zásady uvedené v 

tomto oznámení, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

K uplatnění svých práv můžete vy a klienti společnosti bioMérieux CZ s.r.o. v rámci ochrany vašich 

osobních údajů rovněž jmenovat orgán, organizaci nebo neziskovou organizaci, která byla platně a 

legálně založena, jejíž zákonem stanovené cíle jsou ve veřejném zájmu a která působí v oblasti 

ochrany práv a svobod dotčených osob. 
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Tento orgán, organizace nebo sdružení pověřené vaším jménem může svým jménem podat nárok 

u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo svým jménem uplatnit právo na soudní postih vůči správci 

údajů nebo subdodavateli. 

* * * 

Alexandre Schneider Yves Raisin 

Zástupce správce údajů Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
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Příloha A: tabulka zpracování osobních údajů klientů 

 

Managing 

Organization
Name

Purpose of 

Processing
Description

Legal Basis for 

Processing
Legitimate Interest

Parties who 

Access/Use Data

Location - Processor 

(Vendors)

Location - 

Destination / Access 

(Vendors)

Data Source
Automated Decision 

Making

Cross-Border 

Transfer 

Mechanism(s)

Data Retention

Czech Republic

CUSTOMERS 

COMPLAINT 

HANDLING Customer Service

Handling of customer 

complaints

It is necessary for the 

purposes of our (the 

organisation's) 

legitimate interests

Supporting business 

activity

Customer Service 

Reps, Quality

COGNIZANT - France, 

HCL TECHNOLOGIES - 

France, OODRIVE - 

France, 

SALESFORCE.COM 

FRANCE SAS - France, 

SPARTA SYSTEMS INC 

- United States

Indirectly from Asset 

or Vendor No

Standard Data 

Protection Clauses

+ 10 years 

+ 40 years for 

products linked to the 

blood transfusion 

safety

CLUSTER CENTRAL

CUSTOMERS ORDER 

MANAGEMENT

Performance, 

Customer Service, 

Supply Chain

Management of 

customer and 

distributor orders

It is necessary for the 

purposes of our (the 

organisation's) 

legitimate interests

Supporting business 

activity Supply Chain

COGNIZANT - France, 

HCL TECHNOLOGIES - 

France, 

SALESFORCE.COM 

FRANCE SAS - France, 

OXYA - France, SAP

Indirectly from Asset 

or Vendor No

Standard Data 

Protection Clauses

+ 10 years for 

customer orders


