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Správce, kategorie údajů, 
účel zpracování, právní základ
Společnost Siemens Healthcare, s.r.o., patřící do skupiny 
společností Siemens Healthineers (Siemens Healthineers AG,
Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Německo a její přidružené
společnosti, spolu dále jen „Siemens Healthineers“ nebo 
„skupina Siemens Healthineers“) může zpracovávat o Vás tyto
kategorie osobních údajů:
• Jméno a informace o zaměstnání, jakými jsou název pozice,

instituce;
• Kontaktní údaje; jakými jsou adresa, e-mailová adresa.

Společnost Siemens Healthineers zpracovává Vaše osobní
údaje pro následující účely:
• Plánování, organizace a realizace Vaší návštěvy ve společ-

nosti Siemens Healthineers, včetně poskytování služeb,
jakými jsou hotelové rezervace, přeprava, strava;

• Komunikace týkající se Vaší návštěvy.

Soulad s právními požadavky a pokyny
Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné ke splnění výše
uvedených účelů. Pokud není uvedeno jinak, právním zákla-
dem pro zpracování Vašich osobních údajů je článek 6 odst.
1 písm. b), c) a f) Nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále
jen jako „GDPR“). Společnost Siemens Healthineers má opráv-
něný zájem na zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem
poskytování a provádění našich služeb v rámci Vaší návštěvy.
V případě, že společnost Siemens Healthineers nezískává
předmětné osobní údaje, popsané účely nemusí být naplněny
ze strany společnosti Siemens Healthineers. 

Doba uchovávání 
Vaše osobní údaje vymažeme po uplynutí maximální doby 
2 let od Vaší návštěvy, kromě případů, kdy není nutné 
uchovávat Vaše osobní údaje nadále podle platných zákonů
(například daňové nebo obchodní právo).

Příjemci a přenesení osobních údajů
Na výše uvedené účely mohou být Vaše osobní údaje přená-
šeny a zpracovány následujícími příjemci:
• Skupina společností Siemens Healthineers, 
• Poskytovatelé služeb, kteří podporují Siemens Healthineers,

jako například hotely, služby vyzvednutí (pick up services),
• Pokud je to zákonem dovoleno, soudem, orgánům činným

v trestním řízení, regulačním orgánem nebo právním
zástupcem, pokud je to nutné na dodržování příslušných
právních předpisů nebo na prokazování, uplatnění nebo
obranu právních nároků.

Příjemci Vašich osobních údajů se někdy mohou nacházet 
v zemích mimo EU / Evropského hospodářského prostoru
(dále jen „třetí země“), v nichž příslušné právě předpisy nepo-
skytují stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní
předpisy v rámci EU / Evropského hospodářského prostoru.

V takových případech společnost Siemens Healthineers 
přijímá ochranná opatření k provádění vhodných a přiměře-
ných záruk na ochranu osobních údajů jinými prostředky.
Konkrétně Siemens Healthineers přenáší osobní údaje exter-
ním příjemcům ve třetích zemích, pouze pokud příslušný
příjemce:
• uzavřel so Siemens Healthineers Standardní smluvní

doložky EU; nebo
• zavedl ve své organizaci Závazná podniková pravidla BCR;

další informace ohledně Siemens BCR, můžete najít zde;

V případě zájmu o další informace a / nebo kopie implemento-
vaných ochranných opatření si můžete vyžádat od společnosti
Siemens Healthineers.



Vaše práva
Podle právních předpisů o ochraně osobních údajů platných 
v EU/EHP, za předpokladu, že jsou splněny příslušné právní
požadavky, máte právo na:
• na to, aby Vám Siemens Healthineers poskytl potvrzení

o tom, zda se osobní údaje týkající se Vaší osoby zpracová-
vají nebo ne, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto
osobním údajům;

• na to, aby Siemens Healthineers opravil nesprávné osobní
údaje týkající se Vaší osoby;

• na to, aby Siemens Healthineers Vaše osobní údaje vyma-
zal;

• na to, aby Siemens Healthineers omezil zpracování osob-
ních údajů, které se Vás týkají;

• na to, abyste mohli získat kopii Vašich osobních údajů, které
jste poskytli společnosti ve strukturovaném, běžně používa-
ném a strojově čitelném formátu, nebo požadovat, aby byly
Vaše informace předány jinému příjemci, kterého jste
vybrali; a

• namítat, z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, proti
zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

Pokud si přejete uplatnit některé z Vašich práv a/nebo získat
bližší informace prosím použijte následující kontakt.

Kontakt pro otázky a stížnosti
Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens
Healthineers a Organizace pro ochranu osobních údajů 
společnosti Siemens Healthineers poskytuje podporu v oblasti
všech otázek týkajících se ochrany osobních údajů i v případě
připomínek pochybností nebo stížností.

Pověřence pro ochranu osobních údajů a Organizaci pro
ochranu osobních údajů společnosti Siemens Healthineers
kontaktovat prostřednictvím portálu „Let us know – Data 
Privacy“.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů společnosti Siemens
Healthineers a Organizace pro ochranu osobních údajů 
společnosti Siemens Healthineers vždy vynaloží veškeré 
úsilí na vybavení a nápravu Vaší žádosti nebo stížnosti. Navíc
kromě možnosti kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních
údajů a Organizaci pro ochranu osobních údajů společnosti
Siemens Healthineers kdykoli máte možnost obrátit se na 
příslušný orgán pro ochranu osobních údajů se svou 
stížností nebo dotazem.

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19shdp16&c=-1&language=eng
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=19shdp16&c=-1&language=eng

