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Úvod
Při plnění našeho poslání zlepšit lidský život poskytováním špičkových produktů, služeb a systémů výzkumníkům,
Thermo Fisher Scientific Inc. a jeho přidružené společnosti při různých příležitostech shromažďují a zpracovávají
citlivé osobní informace (také známé jako osobní údaje).
Toto Centrum informací o ochraně soukromí má za cíl vysvětlovat, jak shromažďujeme, používáme,
zpracováváme a sdělujeme Vaše citlivé osobní informace (také známé jako osobní údaje) napříč našimi
obchodními aktivitami. Ve všech případech jsme zavázáni chránit soukromí jednotlivců v souladu s globálními
zákony o ochraně soukromí.
Prohlášení o ochraně soukromí začínají popisem činností a jednotlivců, kterých se to prohlášení týká. Prohlášení
se mohou lišit podle země, regionu, nebo obchodní skupiny společnosti Thermo Fisher Scientific. Přečtěte si,
prosím, pozorně tyto popisy, abyste se mohli podívat na sdělení, která se Vás týkají na základě toho, jak s námi
komunikujete a kde se nacházíte.

Informace o členech skupiny společností Thermo Fisher Scientific
Subjekty Thermo Fisher Scientific Inc. naleznete zde:
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities

Standardy ochrany soukromí společnosti Thermo Fisher
Napříč všemi našimi obchodními aktivitami, členové skupiny společností Thermo Fisher Scientific (viz:
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities) berou za své a usilují o založení našich
praktik ohledně ochrany soukromí na přijatých zásadách, využívaných různými regulačními a průmyslovými
skupinami. Toto je úhrnný seznam těchto zásad:


Omezení sběru: Získávat osobní údaje zákonnými a čestnými prostředky a, kde se to hodí, s vědomím a
souhlasem jedince, o kterém příslušné osobní údaje jsou („subjekt údajů“).



Kvalita dat: Zpracovávat osobní údaje, které jsou, při zohlednění účelů, pro které byly shromážděny,
přesné, úplné a aktuální.



Vymezení účelu: Vymezit účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, a to dříve, než k takovému
shromažďování dojde.



Omezení použití: Používat osobní údaje pouze v souladu s účely, které byly vymezeny před sběrem
těchto údajů, s výjimkou případů, kdy k tomu dal subjekt údajů souhlas, nebo když je to z moci zákona.



Bezpečnostní opatření: Chránit osobní údaje použitím přiměřených bezpečnostních opatření.



Otevřenost: Být otevřený ohledně praktik, politik a rozvoje ochrany soukromí a ohledně detailních
informací o jakémkoli prováděném zpracování.



Účast jedince: Uspokojit žádosti subjektu údajů o informace o tom, jaké osobní údaje jsou zpracovávány
a umožnit mu určit, jak mohou být tyto údaje zpracovány, jak je to vyžadováno příslušným zákonem.



Odpovědnost: Být odpovědný za dodržování opatření, která provádějí tyto Standardy ochrany soukromí.

Standardy ochrany soukromí se mohou lišit podle země, regionu, nebo obchodní skupiny společnosti Thermo
Fisher Scientific, a to v závislosti na příslušných zákonech a směrnicích. Podívejte se, prosím, na webové stránky
země nebo regionu, kde se nacházíte, nebo na webové stránky, které se mohou týkat určitých obchodních skupin.

Online prohlášení o ochraně soukromí společnosti Thermo Fisher Scientific Inc.
Působnost: Toto Online prohlášení o ochraně soukromí je platné pro každého uživatele nebo návštěvníka
webových stránek, mobilních aplikací a online služeb („Online služby“) společnosti Thermo Fisher Scientific
Inc., a to tam, kde tyto služby na toto Online prohlášení o ochraně soukromí přímo odkazují. Uživatelé nebo
návštěvníci se sídlem v Evropském hospodářském prostoru by si také měli přečíst Doplňkové evropské online
prohlášení o ochraně soukromí.
Toto Online prohlášení o ochraně soukromí se nevztahuje na žádné jiné shromažďování nebo zpracovávání údajů,
včetně, bez omezení, shromažďování a zpracování přes všechny ostatní produkty a služby společnosti Thermo
Fisher Scientific Inc., které nezobrazují přímý odkaz na toto Prohlášení, nebo přes webové stránky třetích stran.
Naposledy aktualizováno: 25.5.2018
V tomto Online prohlášení o ochraně soukromí poskytuje společnost Thermo Fisher Scientific Inc. (pro účely
tohoto Online prohlášení o ochraně soukromí „my“, „nás“, „nám“ nebo „náš“) informace o tom, jak získává,
sbírá, používá a převádí informace o kterémkoli uživateli nebo návštěvníkovi (pro účely tohoto Online prohlášení
o ochraně soukromí „vy“) našich Online služeb tam, kde se tyto Online služby přímo odkazují na toto Online
prohlášení o ochraně soukromí. Příkladem Online služeb jsou thermofisher.com, fishersci.com a mobilní aplikace
dostupná přes thermofisher.com. Pokud máte sídlo v Evropském hospodářském prostoru, přečtěte si také
Doplňkové evropské online prohlášení o ochraně soukromí.
Informace, které sdělujete aktivně. Když si zřizujete účet, objednáváte produkty, registrujete se ke službám, nebo
sdělujete údaje jinak s použitím Online služeb, shromažďujeme informace o Vás a společnosti nebo jiném
subjektu, který zastupujete (např. Vaše jméno, organizaci, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo, číslo faxu).
Také můžete poskytovat informace, které jsou specifické pro Vaši interakci s Online službami, jako jsou platební
informace pro provedení nákupu, doručovací informace pro obdržení nákupu, nebo životopis při žádosti o
zaměstnání. V takových případech budete vědět, jaké osobní údaje shromažďujeme, protože jste je sdělili aktivně.
Informace sdělené pasívně. Během Vašeho používání a pohybu po Online službách sbíráme automaticky
informace, jako např. o URL webové stránky, ze které jste přešli, o softwaru prohlížeče, který používáte, o adrese
Vašeho internetovém protokolu (IP adresa), o IP portech, o datu/času přístupu, o přenesených datech, o
navštívených stránkách, o času stráveném v Online službách, a informace o činnostech a transakcích provedených
v Online službách.
Když používáte naše mobilní aplikace, potom můžeme také shromažďovat technické informace o Vašem zařízení
(včetně informací o verzi operačního systému zařízení a o hardwaru zařízení), jedinečné identifikátory zařízení
(včetně IP adresy zařízení) a, pokud si na svém zařízení aktivujete příslušnou funkci, geolokační údaje. Tyto
údaje se generují a shromažďují automaticky jako součást standardního provozu Online služeb.
K vylepšení a přizpůsobení Vašeho zážitku z používání Online služeb také používáme „soubory cookie“. Soubor
cookie je malý textový soubor, který může být uložen ve Vašem počítači nebo zařízení, které používáte k přístupu
do Online služeb. V softwaru Vašeho prohlížeče si můžete ukládání souborů cookie zakázat, ale pokud tak
učiníte, můžete nám tím zabránit v nabízení různých výhod a funkcí v Online službách. Návod na to, jak zakázat
soubory cookie, najdete v informacích o softwaru Vašeho prohlížeče. Používáme také eTagy, což jsou
nevýznamové identifikátory přiřazené webovým serverem specifickým verzím zdroje, který se nachází na URL.
Pokud se zdroj na URL změní, je přiřazen nový a odlišný eTag. Toto nám umožňuje sledovat, které webové
stránky navštěvujete, když používáte Online služby. Navíc používáme elektronické obrázky známé jako webové

signály (také zvané pixelové tagy nebo transparentní GIFy), a to ke sledování uživatelů, kteří navštívili Online
služby. Webové signály nám umožňují poskytovat obsah a marketinková sdělení přizpůsobená Vašim zájmům.
Usilujeme o to, abychom návštěvníkům webových stránek poskytli osobní zážitek, přizpůsobený jejich potřebám.
Naše webové stránky v současné době nereagují na signály z webových prohlížečů ‘nesledovat’.
Použití informací. Osobní údaje, které o Vás shromáždíme prostřednictvím Online služeb, používáme, abychom:
•

Na vyžádání pro Vás nebo organizaci, pro kterou pracujete, vytvořili účet;

•

Vyřídili Vaše objednávky produktů a služeb;

•

Poskytli požadované služby a informace;

•

Náležitě reagovali na Vaše dotazy;

•

Aktualizovali Váš účet, objednávky a transakce;

•

Plnili naše smluvní povinnosti vůči Vám;

•

Dodržovali veškeré zákonné povinnosti, které se na nás vztahují; a

•

Přizpůsobili váš zážitek v Online službách Vašim potřebám.

V rozsahu, který povolují příslušné zákony, a případně i v souladu s Vaším souhlasem tam, kde to příslušné
zákony vyžadují, můžeme provozovat následující aktivity:
•
Vaši emailovou adresu můžeme používat pro zasílání marketinkových emailů na stanovenou emailovou
adresu. Pokud si nepřejete dostávat takové marketinkové emaily, můžete odmítnout dostávat takové emaily při
registraci nebo při jiném shromažďování informací v Online službách, nebo tak můžete učinit na základě návodu,
jak přestat dostávat takové emaily, které tyto emaily obsahují.
•
Osobní údaje o Vás (konkrétně Vaši pozici, specializaci a publikace) můžeme shromažďovat z veřejně
přístupných zdrojů, jako jsou webové stránky společnosti, univerzity, a publikační weby, a sloučit je s osobními
údaji, které jsme o Vás shromáždili my, abychom si doplnili Váš zákaznický profil na podporu našich prodejních
a marketinkových aktivit.
•
Můžeme Vám zobrazovat reklamu týkající se produktů a služeb, o kterých na základě Vašich aktivit v
Online službách předpokládáme, že by se Vám mohly hodit. Taková reklama Vám může být prezentována v
našich Online službách nebo v online službách jiných společností. Tohoto účelu dosahujeme využíváním třetích
stran a tím, že jim umožňujeme (Facebook je jeden z nejznámějších, ale je jich příliš mnoho, abychom je všechny
jmenovali) používat určité soubory cookie, eTagy, webové signály a další sledovací technologie ke sledování
Vašich aktivit v našich Online službách i jiných online službách. Pro další informace o těchto aktivitách a o tom,
jak je spravovat nebo zakázat, přečtěte si, prosím, naše prohlášení o souborech cookie na
(https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/how-cookies-are-used.html), nebo nás kontaktujte na
dataprivacy@thermofisher.com.
Provádíme také statistické analýzy uživatelů našich Online služeb, abychom vylepšili obsah, vzhled a navigaci po
Online službách. V těchto případech používáme úhrnné nebo statistické údaje, které zcela opodstatněně nelze
použít k Vaší identifikaci.

Sdílení a předávání informací. Vaše osobní údaje sdělíme třetím stranám výhradně a jen za následujících
okolností a v souladu s příslušnými zákony:
•

S Vaším souhlasem;

•
Našim celosvětovým dceřiným společnostem, divizím a skupinám po celém světě (viz
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities) a třetím stranám – poskytovatelům
služeb, kteří jednají naším jménem a na základě našich pokynů v rámci vyřizování objednávek produktů, dodávek
služeb, poskytování podpory IT, a plnění dalších účelů popsaných výše;
•
Našim přidruženým společnostem, které s námi pracují na vylepšení našich i jejich produktů, služeb a
obchodních praktik;
•
V souladu s požadavky příslušných zákonů, včetně a bez omezení případů, kdy to požadují jakékoli
vládní nebo regulační agentury, kdy jde o spolupráci při vyšetřování policie a bezpečnostních složek, nebo při
přijetí jakéhokoli soudního příkazu;
•
Potenciálnímu nebo skutečnému prodávajícímu nebo kupujícímu v kontextu sloučení podniků, akvizice,
nebo jiné reorganizace nebo prodeje naší firmy nebo aktiv; a
•
Soudům a veřejným orgánům z důvodu Vaší nebo naší ochrany, nebo ochrany třetích stran před škodou,
včetně zpronevěry nebo případů, kdy je ohrožena něčí fyzická bezpečnost.
Poskytovatelé služeb jednající naším jménem jsou povinni dodržovat požadavky mlčenlivosti, které chrání
alespoň na té úrovni jako ty popsané v tomto Online prohlášení o ochraně soukromí, a obdrží pouze takový
přístup k Vašim osobním údajům, jak je to nezbytné pro výkon jejich funkcí.
Použití a sdělení osobních údajů třetími osobami a organizacemi jednajícími naším jménem se řídí smlouvami a
dohodami, které jsou nutné pro řádnou ochranu osobních údajů. V těchto případech jsme my a jedinci a
organizace jednající naším jménem oprávněni použít a sdělit Vaše osobní údaje pouze způsobem, který je v
souladu touto politikou, dalšími použitelnými oznámeními o ochraně osobních údajů, a v případech, kdy je to
explicitně povoleno nebo vyžadováno příslušnými zákony, pravidly a předpisy.
Naši dodavatelé služeb - třetí strany mají sídlo ve Spojených státech Amerických nebo jiných jurisdikcích.
Uchovávání. Obvykle osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou pro určitý obchodní účel nebo účely, pro
které byly tyto údaje shromážděny. V některých případech může být vyžadováno, abychom osobní údaje
uchovávali po delší dobu, a to na základě zákonů nebo předpisů, které se vztahují na náš obchod, nebo z jiných
nezbytných obchodních důvodů. Kde je to možné, snažíme se informace anonymizovat nebo odstranit nepotřebné
identifikátory ze záznamů, které bychom mohli potřebovat i po skončení původní doby uchování údajů.
Přístup. Vaše údaje můžete kontrolovat, opravovat, a/nebo aktualizovat prostřednictvím Vašich účtů nebo profilů
v Online službách. Případně si můžete kdykoli vyžádat přístup k údajům, které o Vás uchováváme, na adrese
dataprivacy@thermofisher.com; také si můžete vyžádat opravy, aktualizace, nebo výmaz Vašich údajů.
Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom reagovali na takové požadavky v souladu příslušnými zákony okamžitě.
Zabezpečení údajů. Činíme obchodně přiměřené technické, fyzické a organizační kroky, abychom zabezpečili
veškeré informace, které poskytujete prostřednictvím Online služeb a chránili je před neoprávněným přístupem,
ztrátou, zneužitím, nebo pozměněním. Ačkoli činíme přiměřená bezpečnostní opatření, žádný počítačový systém
ani přenos informací nemůže být nikdy zcela bezpečný ani bezchybný, a nemůžete očekávat, že Vaše údaje

zůstanou za všech okolností neveřejné. Kromě toho jste to Vy, kdo je zodpovědný za ochranu Vašich hesel,
identifikačních čísel, nebo podobných jednotlivých údajů souvisejících s Vaším používáním Online služeb.
Změny v tomto Online prohlášení o ochraně soukromí. Vyhrazujeme si právo toto Online prohlášení o ochraně
soukromí čas od času měnit. Na jakékoli provedené změny Vás upozorníme uvedením data, kdy bylo toto Online
prohlášení o ochraně soukromí naposledy aktualizované jako datum, kdy toto Online prohlášení o ochraně
soukromí vstoupilo v platnost. Doporučuje se, abyste si toto Online prohlášení o ochraně soukromí pravidelně
otevírali, abyste se dověděli o případných změnách.
Dotazy a připomínky. Pokud budete mít k tomuto Online prohlášení o ochraně soukromí nebo k tomu, jak jsou
údaje, které poskytujete prostřednictvím Online služeb, používány, nějaké dotazy nebo připomínky, napište na
dataprivacy@thermofisher.com.

Dodatečné evropské online prohlášení o ochraně soukromí společnosti Thermo Fisher
Scientific Inc.
Působnost: Toto Dodatečné evropské online prohlášení o ochraně soukromí je platné pro každého jednotlivce v
Evropském hospodářském prostoru, který užívá nebo navštíví webové stránky, mobilní aplikace a online služby
(„Online služby“) společnosti Thermo Fisher Scientific Inc., a to tam, kde tyto služby na toto Dodatečné
evropské online prohlášení o ochraně soukromí přímo odkazují.
Toto Dodatečné evropské online prohlášení o ochraně soukromí se nevztahuje na žádné jiné shromažďování nebo
zpracovávání údajů, včetně, bez omezení, shromažďování a zpracování přes všechny ostatní produkty a služby
společnosti Thermo Fisher Scientific Inc., které nezobrazují přímý odkaz na toto Prohlášení, nebo přes webové
stránky třetích stran.
Naposledy aktualizováno: 25.5.2018
Směrnice Evropské unie 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu takových údajů („EU GDPR“) vyžaduje, aby společnost Thermo Fisher
Scientific Inc. jako správce dat poskytoval subjektům údajů v Evropském hospodářském prostoru („EHP“)
dodatečné a odlišné informace o svých praktikách zpracování údajů. Pokud vstupujete do Online služeb z
členského státu EEA, vedle Online prohlášení o ochraně soukromí se na Vás vztahuje i toto Dodatečné evropské
online prohlášení o ochraně soukromí. Zde http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fllegalentities najdete informace o společnosti Thermo Fisher Scientific Inc. a případně i o zástupci pro otázky
GDPR a zmocněnci pro ochranu údajů.

Soubory cookie. Co se týče používání webových souborů cookie a podobných technologií, od uživatelů Online
služeb v EHP požadujeme souhlas, založený na samostatném procesu ohledně používání souborů cookie. Naše
prohlášení o souborech cookie najde na adrese: https://www.thermofisher.com/us/en/home/global/how-cookiesare-used.html.
Právní základy pro zpracování. Při zpracování Vašich osobních údajů se spoléháme na příslušné následující
právní základy:


Zpracování je pro nás nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi uzavřenou nebo činit kroky ke
splnění Vašeho požadavku před uzavřením smlouvy, a to v souladu s Článkem 6(1)(b) EU GDPR
(„Právní základ pro plnění smluv“);



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom splnili příslušnou zákonnou povinnost podle Článku 6(1)(c) EU
GDPR („Právní základ pro zákonné povinnosti“);



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom zrealizovali oprávněný zájem založený na zhodnocení našich
oprávněných zájmů a ochrany Vašeho soukromí a dalších důležitých zájmů v souladu s Článkem 6(1)(f)
EU GDPR („Právní základ pro oprávněné zájmy“); a



Zpracování je prováděno na základě Vašeho souhlasu v souladu s Článkem 6(1)(a) EU GDPR („Právní
základ pro udělení souhlasu“).

Specifické právní základy, na které se spoléháme u každého účelu zpracování Vašich osobních údajů, jsou
uvedeny níže:
Účel zpracování

Právní základ

Na vyžádání pro Vás nebo organizaci, pro kterou Právní základ pro plnění smluv, založený na našich
pracujete, vytvořit účet v Online službách;
Smluvních Podmínkách, Podmínkách prodeje, nebo
jiných příslušných smlouvách.
Umožnit Vám využívat zdroje na online sociálních
mediích, které čas od času můžeme nabídnout;
Vyřídit Vaše objednávky produktů a služeb;
Aktualizovat Váš účet, objednávky a transakce;
Plnit naše smluvní povinnosti vůči Vám;
Poskytnout požadované služby a informace;
Náležitě reagovat na Vaše dotazy.

Jestliže se Váš požadavek nebo dotaz týkají služby,
kterou jste si objednali, pro kterou jste se registrovali,
nebo kterou jste si jinak nasmlouvali, Právní základ pro
plnění smluv, založený na našich Smluvních
podmínkách nebo jiných příslušných smlouvách.
Jestliže jsme ze zákona povinni reagovat na Vaši žádost
nebo dotaz, Právní základ pro zákonné povinnosti.
Ve všech ostatních případech Právní základ pro
oprávněné zájmy jako součást našeho závazku

poskytovat Vám dobré zákaznické služby.
Dodržovat veškeré zákonné povinnosti, které se na nás
vztahují.

Právní základ pro zákonné povinnosti dle příslušných
zákonů.

Posílat Vám marketinkové emaily na určenou
emailovou adresu.

Právní základ pro udělování souhlasu.

Přizpůsobit Váš zážitek v Online službách Vašim Jestliže je zpracování Vašich osobních údajů pro nás
potřebám vytvořením profilů uživatele webu;
nezbytné, abychom Vám mohli poskytnout dobré
uživatelské zážitky nebo vylepšit obsah a důležitost
Vyhodnotit a analyzovat Vaše interakce s námi a
našich marketinkových sdělení pro Vás, Právní základ
veškeré informace o Vás získané z veřejných zdrojů,
pro oprávněný zájem, založený na těchto oprávněných
jako jsou webové stránky firmy, univerzity nebo
zájmech.
publikační weby za účelem doplnění Vašeho
zákaznického profilu a lepšího pochopení, které
Ve všech ostatních případech si opatříme Váš souhlas a
produkty a služby společnosti Thermo Fisher mohou
spolehneme se na Právní základ pro udělování
být pro Vás zajímavé; a
souhlasu.
Zobrazovat online reklamu týkající se produktů a
služeb, o kterých na základě Vašich aktivit v Online
službách předpokládáme, že by se Vám mohly hodit.

Kdekoli se spoléháme na Právní základ pro udělování souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat, aniž
byste ovlivnili zákonnost zpracování, které je založené na souhlasu uděleném před takovým odvoláním.
Zpřístupnění údajů subjektům skupiny Thermo Fisher. V souladu s příslušnými zákony jsme oprávněni
zpřístupnit Vaše osobní údaje přidruženým společnostem, které jednají jako správci údajů pro účely vylepšení
svých i našich produktů, služeb a obchodních praktik. Na stránce
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities, kde najdete informace o přidružených
společnostech společnosti Thermo Fisher Scientific Inc. a případně i o jejich zástupci pro otázky GDPR a
zmocněnci pro ochranu údajů.
Předávání osobních údajů mimo EHP. Někteří příjemci se sídlem mimo EHP se mohou nacházet v zemích, pro
které Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ). V každém
jednotlivém případě je přenos tímto uznán jako přenos poskytující adekvátní úroveň ochrany údajů z pohledu
evropských zákonů o ochraně údajů (viz Článek 45 EU GDPR).
Někteří příjemci se nachází v zemích, pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti ohledně
místní úrovně ochrany údajů, včetně USA (kde příjemce není osvědčen Štítem soukromí - Privacy Shield).
Uzavřením příslušných dohod o předávání údajů na základě Standardních smluvních ustanovení (2010/87/EU
a/nebo 2004/915/EC), jak je uvedeno v Článku 46(5) EU GDPR nebo jiných odpovídajících opatření jsme zavedli
pravidlo, že všichni takoví příjemci poskytnou odpovídající úroveň ochrany údajů a že přijali příslušná technická
a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před náhodným a nezákonným zničením, ztrátou
nebo pozměněním, neoprávněným zpřístupněním nebo přístupem, a před jakýmikoli jinými nezákonnými

formami zpracování. Jakékoli předávání dál (včetně našim přidruženým společnostem mimo EHP) podléhá
příslušným požadavkům na předávání dál, jak je vyžadováno příslušnými zákony.
O kopii takových příslušných dohod o předávání údajů můžete požádat tím, že nás kontaktujete tak, jak je
uvedeno na konci tohoto sdělení.
Uchovávání údajů. Obvykle osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou pro určitý obchodní účel nebo účely,
pro které byly tyto údaje shromážděny. V některých případech může být vyžadováno, abychom osobní údaje
uchovávali po delší dobu, a to na základě zákonů nebo předpisů, které se vztahují na náš obchod, nebo z jiných
nezbytných obchodních důvodů. Kde je to možné, snažíme se informace anonymizovat nebo odstranit nepotřebné
identifikátory ze záznamů, které bychom mohli potřebovat i po skončení původní doby uchování údajů.
Profilování. Neprovozujeme automatické rozhodování, a to včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplývají
právní důsledky, nebo podobně, které Vás významně ovlivňují. Profilování můžeme provozovat pro
marketinkové účely. Zejména můžeme používat automatizované prostředky ke zpracování osobních údajů
shromážděných prostřednictvím Online služeb a získaných z veřejných zdrojů, jako jsou webové stránky firmy,
univerzity nebo publikační weby za účelem identifikace produktů a služeb, které by pro Vás mohly být, podle nás,
zajímavé a pomohly nám zobrazit Vám odpovídající reklamu.
Práva subjektu údajů. Za podmínek stanovených příslušnými zákony (tj. GDPR) máte následující práva:










Právo přístupu: Máte právo od nás získat potvrzení ohledně toho, jestli se Vaše osobní údaje
zpracovávají, a pokud to tak je, jste oprávněni požadovat přístup k osobním údajům. Přístupové
informace zahrnují, mimo jiné, účely zpracování, kategorie osobních údajů, kterých se to týká, a příjemce
nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Máte právo získat kopii
osobních údajů, které procházejí zpracováním.
Právo na opravu: Máte právo od nás požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
V závislosti na účelech zpracování máte právo na doplnění nekompletních osobních údajů, a to i
prostřednictvím sepsání doplňkového prohlášení.
Právo na výmaz: Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém tyto
nejsou vyžadovány pro zákonem požadované účely.
Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a v
tom případě je označíme a zpracujeme pouze pro určité účely.
Právo na přenositelnost údajů: Máte právo na získání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo tyto osobní údaje
předat jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom jakkoli bránili.
Právo na námitku: Na základě důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací máte právo na námitku
proti našemu zpracování Vašich osobních údajů a můžete od nás požadovat již dále Vaše osobní údaje
nezpracovávat. Obecně máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů pro
účely přímého marketinku. Pokud máte právo vznést námitku a toto právo uplatníte, Vaše osobní údaje
již nebudou víckrát pro tyto účely námi zpracovány. Uplatněním tohoto práva nevzniknou žádné náklady.
Takové právo na námitku nemusí vzniknout, a to především jestliže je zpracování Vašich osobních údajů
nezbytné pro učinění kroků před uzavřením smlouvy nebo pro plnění smlouvy již uzavřené.
Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše volby. Nejste povinni společnosti Thermo Fisher Scientific Inc. poskytnout žádné osobní údaje, ale pokud
společnosti Thermo Fisher Scientific Inc. žádné osobní údaje neposkytnete, nemůžete využívat Online služby.

Online služby můžete využívat bez souhlasu se soubory cookie, které nejsou nezbytné nutné, nebo s emaily
přímého marketinku; jediným důsledkem je, že Online služby budou méně přizpůsobené Vašim potřebám.
Kontaktujte nás. Pro více informací nebo uplatnění Vašich práv, jak je popsáno v tomto dokumentu, nás prosím
kontaktujte na adrese dataprivacy@thermofisher.com.

Prohlášení o ochraně soukromí ohledně evropského telefonního zákaznického servisu Skupiny
Thermo Fisher Scientific
Působnost: Toto Prohlášení o ochraně soukromí se týká každého, kdo se nachází v Evropském hospodářském
prostoru a kontaktuje společnost Thermo Fisher Scientific Inc. nebo kteroukoli z jejích přidružených společností
telefonem ohledně zákaznických služeb.
Naposledy aktualizováno: 25.5.2018
Pokud jste v Evropském hospodářském prostoru a kontaktujete společnost Thermo Fisher Scientific Inc. nebo
kteroukoli z jejích přidružených společností („Thermo Fisher“ nebo „my“) ohledně zákaznických služeb po
telefonu, toto Prohlášení o ochraně soukromí Vám vydal Thermo Fisher. Podívejte se prosím zde
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities na informace o společnosti Thermo
Fisher a případně o jejím zástupci a pověřenci pro ochranu osobních údajů pro účely Směrnice Evropské unie
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ohledně zpracování osobních údajů a o volném
pohybu takových údajů („EU GDPR“).
Kategorie shromažďovaných údajů. Můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše kontaktní informace (např.
jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a obchodní adresu), informace o Vaší firmě a jejích interakcích se
společností Thermo Fisher, a detaily Vaší žádosti o zákaznické služby. Také můžeme shromažďovat a
zpracovávat záznamy hovorů, a pokud tomu tak je, musí to být uvedeno na začátku hovoru. Také Vás můžeme
požádat o zpětnou vazbu ohledně Vaší zkušenosti se zákaznickými službami.
Účely zpracování. Informace, které poskytnete při hovoru na zákaznický servis, zpracováváme, abychom:


Ověřili Vaši totožnost;



Zhodnotili a usilovali o řešení Vašich poznámek, dotazů a požadavků;



Uzavřeli s Vámi nebo Vaší firmou smlouvu o prodeji nebo službách;



Plnili naše smluvní povinnosti vůči Vám v souladu s jakoukoli příslušnou smlouvou; a



Dodržovali veškeré zákonné povinnosti, které se na nás vztahují.

Hovory na zákaznický servis jsou nahrávány, aby se zajistilo, že zástupci společnosti Thermo Fisher poskytují
služby vysoké kvality, ověřují finanční transakce, pomáhají ve vzdělávání a rozvoji zástupců společnosti Thermo
Fisher, a plní příslušné zákonné a regulační povinnosti.
Veškerou zpětnou vazbu, kterou poskytnete ohledně Vašich zkušeností se zákaznickým servisem, použijeme na
vylepšení našich zákaznických služeb a plnění příslušných zákonných a regulačních povinností.
Právní základy pro zpracování. Při zpracování Vašich osobních údajů se spoléháme na příslušné následující
právní základy:


Zpracování je pro nás nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi uzavřenou nebo činit kroky ke
splnění Vašeho požadavku před uzavřením smlouvy, a to v souladu s Článkem 6(1)(b) EU GDPR
(„Právní základ pro plnění smluv“);



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom splnili příslušnou zákonnou povinnost podle Článku 6(1)(c) EU
GDPR („Právní základ pro zákonné povinnosti“); a



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom zrealizovali oprávněný zájem založený na zhodnocení našich
oprávněných zájmů a ochrany Vašeho soukromí a dalších důležitých zájmů v souladu s Článkem 6(1)(f)
EU GDPR („Právní základ pro oprávněné zájmy“).

Specifické právní základy, na které se spoléháme u každého účelu zpracování Vašich osobních údajů, jsou
uvedeny níže:
Účel zpracování

Právní základ

Ověřit Vaši totožnost.

Jestliže jsme ze zákona povinni ověřit Vaši totožnost,
Právní základ pro zákonné povinnosti.
Ve všech ostatních případech Právní základ pro
oprávněný zájem, aby se zajistilo, že naše jednání je
vhodné na základě toho, s kým mluvíme.

Zhodnotit a usilovat o řešení Vašich poznámek, dotazů Jestliže se Váš požadavek nebo dotaz týkají služby,
a požadavků.
kterou jste si objednali, pro kterou jste se registrovali,
nebo kterou jste si jinak nasmlouvali, Právní základ pro
plnění smluv, založený na našich Smluvních
podmínkách nebo jiných příslušných smlouvách.
Jestliže jsme ze zákona povinni reagovat na Vaši žádost
nebo dotaz, Právní základ pro zákonné povinnosti.
Ve všech ostatních případech Právní základ pro
oprávněné zájmy jako součást našeho závazku
poskytovat Vám dobré zákaznické služby.
Uzavřít s Vámi nebo Vaší firmou smlouvu o prodeji Právní základ pro plnění smluv.
nebo službách; a
Plnit naše smluvní povinnosti vůči Vám v souladu s
jakoukoli příslušnou smlouvou.
Dodržovat veškeré zákonné povinnosti, které se na nás Právní základ pro zákonné povinnosti.
vztahují.
Nahrávání a přezkoumání
zákaznický servis.

nahrávek

Vyhodnocení Vaší zpětné vazby
zkušenosti se zákaznickými službami.

hovorů

ohledně

na Právní základ pro oprávněný zájem, aby se zajistilo, že
zástupci společnosti Thermo Fisher poskytují služby
vysoké kvality, ověřují finanční transakce, pomáhají ve
vzdělávání a rozvoji zástupců společnosti Thermo
Fisher, a plní příslušné zákonné a regulační povinnosti.
Vaší Pokud se Vaše zpětná vazba vztahuje na naše zákonné
povinnosti, Právní základ pro zákonné povinnosti.
Ve všech ostatních případech Právní základ pro

oprávněný zájem, aby se zlepšily naše zákaznické
služby a plnily veškeré zákonné a regulační povinnosti.

Zpřístupnění osobních údajů. Osobní údaje, které poskytnete v souvislosti s žádostí o zákaznické služby,
můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb, a to jen jak je pro nás nutné, abychom plnili účely uvedené
výše.
Předávání osobních údajů mimo EHP. Někteří příjemci se sídlem mimo EHP se mohou nacházet v zemích, pro
které Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dataprotection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ). V každém
jednotlivém případě je přenos tímto uznán jako přenos poskytující adekvátní úroveň ochrany údajů z pohledu
evropských zákonů o ochraně údajů (viz Článek 45 EU GDPR).
Někteří naši poskytovatelé služeb se nachází v zemích, pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o
přiměřenosti ohledně místní úrovně ochrany údajů, včetně USA (kde příjemce není osvědčen Štítem soukromí Privacy Shield). Uzavřením příslušných dohod o předávání údajů na základě Standardních smluvních ustanovení
(2010/87/EU a/nebo 2004/915/EC), jak je uvedeno v Článku 46(5) EU GDPR nebo jiných odpovídajících
opatření jsme zavedli pravidlo, že všichni takoví příjemci poskytnou odpovídající úroveň ochrany údajů a že
přijali příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před náhodným a
nezákonným zničením, ztrátou nebo pozměněním, neoprávněným zpřístupněním nebo přístupem, a před
jakýmikoli jinými nezákonnými formami zpracování. Jakékoli předávání dál (včetně našim přidruženým
společnostem mimo EHP) podléhá příslušným požadavkům na předávání dál, jak je vyžadováno příslušnými
zákony.
O kopii takových příslušných dohod o předávání údajů můžete požádat tím, že nás kontaktujete tak, jak je
uvedeno na konci tohoto sdělení.
Uchovávání údajů. Obvykle osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou pro určitý obchodní účel nebo účely,
pro které byly tyto údaje shromážděny. V některých případech může být vyžadováno, abychom osobní údaje
uchovávali po delší dobu, a to na základě zákonů nebo předpisů, které se vztahují na náš obchod, nebo z jiných
nezbytných obchodních důvodů. Kde je to možné, snažíme se informace anonymizovat nebo odstranit nepotřebné
identifikátory ze záznamů, které bychom mohli potřebovat i po skončení původní doby uchování údajů.
Profilování. Neprovozujeme automatické rozhodování, a to včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplývají
právní důsledky, nebo podobně, které Vás významně ovlivňují.
Práva subjektu údajů. Za podmínek stanovených příslušnými zákony (tj. GDPR) máte následující práva:




Právo přístupu: Máte právo od nás získat potvrzení ohledně toho, jestli se Vaše osobní údaje
zpracovávají, a pokud to tak je, jste oprávněni požadovat přístup k osobním údajům. Přístupové
informace zahrnují, mimo jiné, účely zpracování, kategorie osobních údajů, kterých se to týká, a příjemce
nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Máte právo získat kopii
osobních údajů, které procházejí zpracováním.
Právo na opravu: Máte právo od nás požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
V závislosti na účelech zpracování máte právo na doplnění nekompletních osobních údajů, a to i
prostřednictvím sepsání doplňkového prohlášení.








Právo na výmaz: Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém tyto
nejsou vyžadovány pro zákonem požadované účely.
Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a v
tom případě je označíme a zpracujeme pouze pro určité účely.
Právo na přenositelnost údajů: Máte právo na získání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo tyto osobní údaje
předat jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom jakkoli bránili.
Právo na námitku: Na základě důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací máte právo na námitku
proti našemu zpracování Vašich osobních údajů a můžete od nás požadovat již dále Vaše osobní údaje
nezpracovávat. Obecně máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů pro
účely přímého marketinku. Pokud máte právo vznést námitku a toto právo uplatníte, Vaše osobní údaje
již nebudou víckrát pro tyto účely námi zpracovány. Uplatněním tohoto práva nevzniknou žádné náklady.
Takové právo na námitku nemusí vzniknout, a to především jestliže je zpracování Vašich osobních údajů
nezbytné pro učinění kroků před uzavřením smlouvy nebo pro plnění smlouvy již uzavřené.
Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše volby. Hovory a komunikace s našimi zástupci v zákaznickém servisu jsou dobrovolné a Vy nejste povinni
nám poskytovat žádné osobní údaje. Pokud nám ovšem neposkytnete Vaše kontaktní informace ani informace o
Vaší žádosti, nebudeme schopni provést ověření a vypomoci Vám s Vaší žádostí.
Kontaktujte nás. Pro více informací nebo uplatnění Vašich práv, jak je popsáno v tomto dokumentu, nás prosím
kontaktujte na adrese dataprivacy@thermofisher.com.

Prohlášení o ochraně soukromí ohledně evropských obchodních kontaktů Skupiny Thermo
Fisher Scientific
Působnost: Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká každého, kdo se nachází v Evropském hospodářském
prostoru a sdílí své obchodní kontaktní informace a jiné osobní údaje se členy skupiny společností Thermo Fisher
Scientific pro obchodní účely.
Naposledy aktualizováno: 25.5.2018
Pokud jste v Evropském hospodářském prostoru a sdílíte Vaše obchodní kontaktní informace a jiné osobní údaje
se společností Thermo Fisher Scientific Inc. nebo kteroukoli z jejích přidružených společností („Thermo
Fisher“ nebo „my“), toto Prohlášení o ochraně soukromí Vám vydal Thermo Fisher. Podívejte se prosím zde
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities na informace o společnosti Thermo
Fisher a případně o jejím zástupci a pověřenci pro ochranu osobních údajů pro účely Směrnice Evropské unie
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob ohledně zpracování osobních údajů a o volném
pohybu takových údajů („EU GDPR“).
Kategorie shromažďovaných údajů. Můžeme shromažďovat a zpracovávat Vaše kontaktní informace (např.
jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a obchodní adresu) a informace o Vaší firmě a jejích interakcích se
společností Thermo Fisher.
Osobní údaje o Vás (konkrétně o pozici, specializaci a publikacích) můžeme shromažďovat z veřejných zdrojů,
jako jsou webové stránky společnosti, univerzity a publikačních webů.
Účely zpracování. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom:


Vás kontaktovali a zjistili, jestli byste s námi chtěli vstoupit do obchodního vztahu;



Zhodnotili a usilovali o řešení veškerých Vašich případných poznámek, dotazů a požadavků;



Vás požádali o souhlas s tím, že Vám budeme poskytovat pro Vás důležitá marketinková sdělení;



Uzavřeli s Vámi nebo Vaší firmou smlouvu o prodeji nebo službách;



Plnili své smluvní povinnosti vůči Vám v souladu s jakoukoli příslušnou smlouvou;



Poskytli veškeré požadované technické služby a podporu produktů;



Dodržovali veškeré zákonné povinnosti, které se na nás vztahují;



Vyhodnotili a analyzovali Vaše interakce s námi a veškeré informace o Vás získané z veřejných zdrojů,
jako jsou webové stránky firmy, univerzity nebo publikační weby, a to za účelem doplnění Vašeho
zákaznického profilu a lepšího pochopení, které produkty a služby společnosti Thermo Fisher pro Vás
mohou být zajímavé; a



Poskytli Vám odpovídající marketinková sdělení, jestliže se zasíláním takových komunikací souhlasíte.

Právní základy pro zpracování. Při zpracování Vašich osobních údajů se spoléháme na příslušné následující
právní základy:



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom mohli plnit smlouvu s Vámi uzavřenou nebo činit kroky ke
splnění Vašeho požadavku před uzavřením smlouvy, a to v souladu s Článkem 6(1)(b) EU GDPR
(„Právní základ pro plnění smluv“);



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom splnili příslušnou zákonnou povinnost podle Článku 6(1)(c) EU
GDPR („Právní základ pro zákonné povinnosti“);



Zpracování je pro nás nezbytné, abychom zrealizovali oprávněný zájem založený na zhodnocení našich
oprávněných zájmů a ochrany Vašeho soukromí a dalších důležitých zájmů v souladu s Článkem 6(1)(f)
EU GDPR („Právní základ pro oprávněné zájmy“); a



Zpracování je prováděno na základě Vašeho souhlasu v souladu s Článkem 6(1)(a) EU GDPR („Právní
základ pro udělení souhlasu“).

Specifické právní základy, na které se spoléháme u každého účelu zpracování Vašich osobních údajů, jsou
uvedeny níže:
Účel zpracování
Ověřit Vaši totožnost.

Právní základ
Právní základ pro oprávněný zájem, aby se zajistilo, že
naše jednání je vhodné na základě toho, s kým
mluvíme.

Zhodnotit a usilovat o řešení Vašich poznámek, dotazů Jestliže se Váš požadavek nebo dotaz týkají služby,
a požadavků.
kterou jste si objednali, pro kterou jste se registrovali,
nebo kterou jste si jinak nasmlouvali, Právní základ pro
plnění smluv, založený na našich Smluvních
podmínkách nebo jiných příslušných smlouvách.
Jestliže jsme ze zákona povinni reagovat na Vaši žádost
nebo dotaz, Právní základ pro zákonné povinnosti.
Ve všech ostatních případech Právní základ pro
oprávněné zájmy jako součást našeho závazku
poskytovat Vám dobré zákaznické služby.
Požádat Vás o souhlas s tím, že Vám budeme
poskytovat pro Vás důležitá marketinková sdělení.

Právní základ pro oprávněné zájmy, aby se stanovilo,
jestli Vás můžeme informovat o relevantních
obchodních příležitostech.

Uzavřít s Vámi nebo Vaší firmou smlouvu o prodeji Právní základ pro plnění smluv.
nebo službách;
Plnit naše smluvní povinnosti vůči Vám v souladu s
jakoukoli příslušnou smlouvou; a
Poskytnout veškeré požadované technické služby a
podporu produktů;
Dodržovat veškeré zákonné povinnosti, které se na nás

Právní základ pro zákonné povinnosti.

vztahují.
Vyhodnotit a analyzovat Vaše interakce s námi a
veškeré informace o Vás získané z veřejných zdrojů,
jako jsou webové stránky firmy, univerzity nebo
publikační weby za účelem doplnění Vašeho
zákaznického profilu a lepšího pochopení, které
produkty a služby společnosti Thermo Fisher mohou
být pro Vás zajímavé.

Jestliže je zpracování Vašich osobních údajů pro nás
nezbytné, abychom vylepšili obsah a důležitost našich
marketinkových sdělení pro Vás, Právní základ pro
oprávněný zájem, založený na těchto oprávněných
zájmech.

Poskytnout Vám odpovídající marketinková sdělení,
jestliže se zasíláním takových komunikací souhlasíte.

Právní základ pro udělování souhlasu.

Ve všech ostatních případech si opatříme Váš souhlas a
spolehneme se na Právní základ pro udělování
souhlasu.

Kdekoli se spoléháme na Právní základ pro udělování souhlasu, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat, aniž
byste ovlivnili zákonnost zpracování, které je založené na souhlasu uděleném před takovým odvoláním.
Příjemci. Osobní údaje, které poskytnete, jsme oprávněni zpřístupnit, pokud je to nezbytné, našim přidruženým
společnostem, divizím a skupinám po celém světě (viz
http://resource.thermofisher.com/page/DB_17_0119/?cid=fl-legalentities) a poskytovatelům služeb, kteří jednají
naším jménem a na základě našich pokynů, aby vyřídili objednávky produktů, poskytli služby, poskytli IT
podporu.
Předávání osobních údajů mimo EHP. Někteří příjemci se sídlem mimo EHP se nacházejí v zemích, pro které
Evropská komise vydala rozhodnutí o přiměřenosti (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en ). V každém jednotlivém případě je
přenos tímto uznán jako přenos poskytující adekvátní úroveň ochrany údajů z pohledu evropských zákonů o
ochraně údajů (viz Článek 45 EU GDPR).
Někteří příjemci se nachází v zemích, pro které Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti ohledně
místní úrovně ochrany údajů, včetně USA (kde příjemce není osvědčen Štítem soukromí - Privacy Shield).
Uzavřením příslušných dohod o předávání údajů na základě Standardních smluvních ustanovení (2010/87/EU
a/nebo 2004/915/EC), jak je uvedeno v Článku 46(5) EU GDPR nebo jiných odpovídajících opatření jsme zavedli
pravidlo, že všichni takoví příjemci poskytnou odpovídající úroveň ochrany údajů a že přijali příslušná technická
a organizační bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před náhodným a nezákonným zničením, ztrátou
nebo pozměněním, neoprávněným zpřístupněním nebo přístupem, a před jakýmikoli jinými nezákonnými
formami zpracování. Jakékoli předávání dál (včetně našim přidruženým společnostem mimo EHP) podléhá
příslušným požadavkům na předávání dál, jak je vyžadováno příslušnými zákony.
O kopii takových příslušných dohod o předávání údajů můžete požádat tím, že nás kontaktujete tak, jak je
uvedeno na konci tohoto sdělení.
Uchovávání údajů. Obvykle osobní údaje uchováváme po dobu potřebnou pro určitý obchodní účel nebo účely,
pro které byly tyto údaje shromážděny. V některých případech může být vyžadováno, abychom osobní údaje
uchovávali po delší dobu, a to na základě zákonů nebo předpisů, které se vztahují na náš obchod, nebo z jiných
nezbytných obchodních důvodů. Kde je to možné, snažíme se informace anonymizovat nebo odstranit nepotřebné
identifikátory ze záznamů, které bychom mohli potřebovat i po skončení původní doby uchování údajů.

Práva subjektu údajů. Za podmínek stanovených příslušnými zákony (tj. GDPR) máte následující práva:










Právo přístupu: Máte právo od nás získat potvrzení ohledně toho, jestli se Vaše osobní údaje
zpracovávají, a pokud to tak je, jste oprávněni požadovat přístup k osobním údajům. Přístupové
informace zahrnují, mimo jiné, účely zpracování, kategorie osobních údajů, kterých se to týká, a příjemce
nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny. Máte právo získat kopii
osobních údajů, které procházejí zpracováním.
Právo na opravu: Máte právo od nás požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají.
V závislosti na účelech zpracování máte právo na doplnění nekompletních osobních údajů, a to i
prostřednictvím sepsání doplňkového prohlášení.
Právo na výmaz: Máte právo nás požádat o výmaz Vašich osobních údajů, a to v rozsahu, v jakém tyto
nejsou vyžadovány pro zákonem požadované účely.
Právo na omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, a v
tom případě je označíme a zpracujeme pouze pro určité účely.
Právo na přenositelnost údajů: Máte právo na získání Vašich osobních údajů, které jste nám poskytli,
ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo tyto osobní údaje
předat jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom jakkoli bránili.
Právo na námitku: Na základě důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací máte právo na námitku
proti našemu zpracování Vašich osobních údajů a můžete od nás požadovat již dále Vaše osobní údaje
nezpracovávat. Obecně máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich osobních údajů pro
účely přímého marketinku. Pokud máte právo vznést námitku a toto právo uplatníte, Vaše osobní údaje
již nebudou víckrát pro tyto účely námi zpracovány. Uplatněním tohoto práva nevzniknou žádné náklady.
Takové právo na námitku nemusí vzniknout, a to především jestliže je zpracování Vašich osobních údajů
nezbytné pro učinění kroků před uzavřením smlouvy nebo pro plnění smlouvy již uzavřené.
Právo podat stížnost: Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše volby. Udržovat s námi obchodní vztah a dostávat naše marketinková sdělení je dobrovolné. Mějte na
paměti, že nemůžeme náš obchod s Vámi provozovat efektivně, ani Vám poskytovat naše marketinková sdělení,
aniž bychom zpracovávali některé Vaše osobní údaje, jako jsou Vaše kontaktní informace.
Profilování. Neprovozujeme automatické rozhodování, a to včetně profilování, ze kterého pro Vás vyplývají
právní důsledky, nebo podobně, které Vás významně ovlivňují. Profilování můžeme provozovat pro
marketinkové účely. Zejména můžeme používat automatizované prostředky ke zpracování osobních údajů
získaných přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů, jako jsou webové stránky firmy, univerzity nebo publikační
weby za účelem identifikace produktů a služeb, které by pro Vás mohly být, podle nás, zajímavé a pomohly nám
zobrazit Vám odpovídající reklamu.
Kontaktujte nás. Pro další informace nebo uplatnění Vašich práv, jak je popsáno v tomto dokumentu, kontaktujte
prosím dataprivacy@thermofisher.com.

