
Oznámenie o ochrane súkromia osobám, ktoré sa skontaktujú s Lundbeckom 

alebo zodpovednou osobou Lundbecku na ochranu osobných údajov 

s otázkou ohľadom ochrany dát alebo za účelom uplatniť svoje existujúce 

práva. 

 

Ak sa rozhodnete kontaktovať spoločnosť Lundbeck prostredníctvom zodpovednej 

osoby spoločnosti Lundbeck na ochranu osobných údajov na adrese 

dataprivacy@lundeck.com, v centrále Lundbecku v Dánsku, spoločnosť H. Lundbeck 

A/S (ako správca údajov) príjme, spracuje a zverejní vaše osobné údaje tak, ako je 

to podrobnejšie opísané v tomto Oznámení o ochrane súkromia. 

 

Toto Oznámenie o ochrane súkromia sa týka aj zverejňovania a spracovávania zo 

strany ďalších spoločností Lundbecku, ak budú vybavovať vašu požiadavku, ako je 

popísané nižšie v texte. Tu nájdete zoznam spoločností Lundbeck. H. Lundbeck A/S 

a každá jeho miestna spoločnosť sa samostatne označujú ako „Lundbeck“. 

 

Spoločnosť Lundbeck bude vaše údaje spracovávať v súlade s platnou legislatívou, 

vrátane Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a miestnou 

legislatívou v príslušnej členskej krajine EHP. 

 

Aké kategórie osobných údajov spracovávame a na aké účely?  

Zbierame a spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete, menovite:  

- vaše meno a priezvisko  

- akademický titul 

- kontaktné údaje  

- dokumenty o vašej identite predtým ako vám poskytneme akékoľvek informácie 

- informácie, aké druhy práv chcete uplatňovať 

- vašu požiadavku a odpoveď na vašu požiadavku 

- informácie, ktoré sme vám poskytli o vašich právach 

- otázky, ktoré ste nám položili 

- dokumentáciu o zamietnutí alebo uspokojení vašej požiadavky a odpoveď a iné 

informácie, viď vyššie uvedený zoznam, a 

- v obmedzených prípadoch – faktúry na požadované poplatky, ak je udelený súhlas. 
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Vaše osobné údaje spracovávame za účelom vybaviť vašu požiadavku, potvrdiť 

vašu identitu a problematiku požiadavky, odpovedať na ňu, zdokumentovať 

vybavenie požiadavky a ako sme vám odpovedali, žiadosť o poplatok, ak je udelený 

súhlas a jeho zaúčtovanie. 

 

Na akom právnom podklade spracovávame vaše osobné údaje?  

Právny podklad pre zber a spracovanie vašich vyššie uvedených osobných údajov je 

uvedený v zákonných požiadavkách Článku 5 a Článkov 12-22 Nariadenia GDPR, 

ktoré sa týkajú práv dotknutých osôb, ako aj legislatívy o účtovníctve (ak je to 

relevantné a odsúhlasené), viď Článok 6, odsek 1, písmeno c) Nariadenia GDPR. 

 

Zverejníme vaše osobné údaje tretím osobám? 

Ak nás budete kontaktovať, aj prostredníctvom dataprivacy@lundbeck.com, H. 

Lundbeck A/S zverejní vašu požiadavku nasledovným recipientom za účelom 

spracovať vašu požiadavku správnym a vyhovujúcim spôsobom:  

 

i. pobočke Lundbecku v krajine s miestnym jazykom, v ktorom ste svoju 

požiadavku napísali, 

ii. ak sa líšia, tak našej pobočke Lundbecku v krajine, ktorá má v danej 

oblasti našej činnosti  vedúce postavenie, do ktorej miestna pobočka 

Lundbecku patrí podľa vyššie uvedenej odrážky,  

iii. všetkým ďalším pobočkám Lundbecku, ktoré spracovávajú vaše osobné 

údaje, ak to bude relevantné, 

iv. tretím osobám, ktorým sme poskytli alebo zverejnili vaše osobné údaje, 

viď Článok 19 Nariadenia GDPR, ak to bude relevantné, a ak sa 

požiadavka týka opravy osobných údajov, práva na výmaz alebo práva na 

obmedzenie spracúvania údajov.  

 

Právnym podkladom pre zverejnenie sú vyššie uvedené zákonné požiadavky, ako aj 

Článok 19 Nariadenia GDPR, viď Článok 6, odsek 1, písmeno c). 

 

Zverejníme vaše osobné údaje spracovávateľom údajov? 

Všetky subjekty Lundbecku, ktoré spracovávajú vašu požiadavku, môžu vaše 

osobné údaje preniesť poskytovateľom IT služieb, ktorí vaše osobné údaje spracujú 

v našom mene a na základe našich pokynov. 

 

Prenesieme vaše osobné údaje prijímateľom v krajinách mimo EÚ/EHP? 



V prípade potreby, za účelom spracovať vašu požiadavku, možno vaše osobné 

údaje previesť do krajiny mimo EÚ/EHP, ktorá neposkytuje rovnakú úroveň ochrany 

ako je tomu v EÚ/EHP. Lundbeck zabezpečí, aby sa takéto prenosy uskutočnili 

v súlade s platnou legislatívou o ochrane údajov, vrátane Nariadenia GDPR. Takýto 

prenos sa môže uskutočniť iba vtedy, ak dokážeme zabezpečiť primeranú úroveň 

ochrany údajov, napríklad výberom prijímateľa údajov, ktorý dodržiava Štít na 

ochranu údajov medzi EÚ a USA (EU-US Privacy Shield), ak ide o prenos do USA) 

alebo zabezpečiť, že prijímateľ pristúpi s Lundbeckom k Štandardným zmluvným 

doložkám EÚ. „Štandardné zmluvné doložky“ sú prístupné vo viacerých jazykoch. 

Môžete ich nájsť na: 

http://eurlex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. 

 

Ak sa vaše osobné údaje poskytnú iným pridruženým spoločnostiam skupiny 

Lundbeck Group, prevod sa uskutoční na základe Zmluvy o ochrane údajov v rámci 

Skupiny  Lundbeck alebo Záväzných podnikových pravidiel, ak sa budú dať uplatniť. 

Viac informácií môžete získať kontaktovaním Lundbecku alebo zodpovednej osoby 

Lundbecku za ochranu údajov prostredníctvom dataprivacy@lundbeck.com. 

   

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje z vašej požiadavky uchovávame tak dlho, ako je to potrebné k tomu, 

aby sme dosiahli vyššie uvedený účel, avšak nie dlhšie ako je nutné, aby Lundbeck 

zdokumentoval zhodu s platnou legislatívou v krajinách, ktoré požiadavku riešia.  

 

Dobrovoľné / Povinné poskytovanie osobných údajov  

 

Vaše osobné údaje zbierame z formuláru k požiadavke a z vašej strany ide 

o dobrovoľné zadanie požiadavky. Po prijatí vašej požiadavky, môžeme požiadať 

o ďalšie identifikačné znaky, aby sme si overili vašu identitu a vašu požiadavku, viď 

Článok 12 Nariadenia GDPR. Ak si želáte zotrvať na svojej požiadavke, v súlade so 

štatutárnymi požiadavkami je potrebné, aby ste naše požiadavky splnili. Ak nám 

osobné údaje neposkytnete, výsledkom bude, že vaše požiadavky nebudeme môcť 

spracovať.  

 

Vaše práva 

Na základe istých výnimiek a obmedzení, ktoré určuje platná legislatíva máte právo 

žiadať prístup k svojim osobným údajom, právo vaše osobné údaje opraviť, právo na 

výmaz, právo obmedziť spracovanie údajov a právo na prenosnosť dát. 

  



Môžete mať aj právo spracovávanie namietať, vrátane práva namietať 

automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilingu alebo priamy 

marketing, ak k nemu dochádza. 

 

Ak Lundbeck spracováva vaše osobné údaje  na základe vášho jednoznačného 

súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez dopadu na zákonnosť 

spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. V takomto prípade môžete 

svoj súhlas odvolať kedykoľvek kontaktovaním zodpovedného pracovníka Lundbeck 

za ochranu údajov prostredníctvom dataprivacy@lundbeck.com. 

 

Ak nie ste spokojný ako riešime vašu požiadavku, máte právo podať sťažnosť na 

kompetentný kontrolný orgán, akým je príslušný národný kontrolný orgán, napr. 

dánska Agentúra ochrany údajov alebo národný kontrolný orgán v jednotlivých 

krajinách, ktoré sú zapojené do riešenia vašej požiadavky.  

 

Kontaktné informácie o Lundbecku a a zodpovednej osoby Lundbecku za 

ochranu údajov 

 

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom ochrany vašich osobných údajov alebo si prajete 

uplatniť svoje zákonné práva,  kontaktujte prosím zodpovednú osobu Lundbecku za 

ochranu údajov použitím nižšie uvedených kontaktných informácií: 

 

H. Lundbeck A/S 

Ottiliavej 9 

2500 Valby 

Dánsko/Denmark 

Telefónne číslo:  + 45 3630 1311 

 

Zodpovedný pracovník Skupiny Lundbeck za ochranu údajov (Lundbeck’s Group 

Data Protection Officer): 

E-mail: Dataprivacy@Lundbeck.com 

 


