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Dotazník společnosti Pfizer 
Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů souvisí s dotazníkem („dotazník“), který má vyplnit 
společnost, právní subjekt nebo jednotlivec („žadatel“), jemuž je navrženo nebo který navrhuje 
uzavření spolupráce se společností Pfizer nebo získávání finanční či jiné podpory. Pokud máte 
nějaké otázky, použijte prosím kontaktní údaje uvedené dole v části Kontaktní údaje. 

Sběr a používání informací 

Upozorňujeme vás, že v dotazníku požadujeme osobní údaje. Informace, které požadujeme a které 
nám poskytnete v odpovědích v dotazníku, mohou zahrnovat údaje související s 
identifikovatelnými jednotlivci, jako jsou jména, kontaktní údaje, bankovní údaje, detaily o firmě / 
organizaci, soudní šetření a asociace se státními úředníky.  Společnost Pfizer bude zpracovávat 
osobní údaje pro účely vyhovění právním požadavkům, včetně zákazu korupčních plateb státním 
úředníkům s cílem získat nebo si udržet zakázku.   
 
Příslušné zákony vám mohou ukládat povinnost upozornit jednotlivce, jejichž osobní údaje 
poskytujete, a vyžádat si jejich souhlas se sběrem, používáním a zpřístupněním jejich osobních 
údajů.  Poskytnutím osobních údajů prostřednictvím tohoto dotazníku vyjadřujete, že jste poskytli 
platná oznámení a získali si požadované souhlasy.  

 
Společnost Pfizer také může shromažďovat údaje z jiných zdrojů, než je konkrétní dotazník, který 
nám zašlete. Tyto informace mohou být získány ze stávajících záznamů společnosti Pfizer nebo ze 
zdrojů třetích stran, jako jsou databáze využívající veřejně dostupné informace a příležitostné 
soukromé právní subjekty, které shromažďují informace naším jménem. 

Informace shromažďované prostřednictvím dotazníku nebo s ním spojené („Informace“) budou 
analyzovány s cílem posoudit rizika související se zákony proti korupci a mohou být použity ke 
kontrolám profesní historie.  Vyplnění dotazníku je dobrovolné.  Jestliže však žadatel dotazník 
nevyplní nebo nemůže poskytnout všechny požadované informace, společnosti Pfizer to může 
zabránit ve spolupráci s ním nebo v poskytování příslušných financí či podpory.   

Zpřístupnění a přeshraniční přenosy údajů 

Právní subjekt zodpovídající za zpracování osobních údajů pro účely dotazníku je právní subjekt 
společnosti Pfizer, který navrhuje, že zapojí nebo bude poskytovat finance či jinou podporu žadateli.  
Tento právní subjekt bude poskytovat informace společnosti Pfizer, Inc, americké společnosti, která 
bude tyto informace uchovávat v USA pro vlastní účely zajištění souladu. Některé informace z 
tohoto dotazníku budou zpřístupněny všem právním subjektům skupiny Pfizer po celém světě, aby 
vzaly na vědomí, že byl dotazník vyplněn v případě, že by navrhovaly spolupráci s žadatelem do 
budoucna. Seznam právních subjektů společnosti Pfizer a jejich příslušná pracoviště je k dispozici na 
stránkách https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities.  Za určitých okolností bude 
přidruženým společnostem Pfizer udělen přístup ke všem shromažďovaným údajům.  V některých 
případech získá přístup k informacím dodavatel třetí strany, aby je mohl zpracovávat jménem jiného 
člena skupiny Pfizer jako poskytovatel služeb, a to za přísných podmínek důvěrnosti a bezpečnosti.  
Pokud je zjištěno potenciální pochybení ohledně dodržování pokynů, společnost Pfizer tyto 
informace dále uváží nebo mohou být zpřístupněny externímu právnímu poradci společnosti Pfizer, 
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případně federálnímu, státnímu, národnímu nebo místnímu regulačnímu orgánu v USA nebo jiných 
zemích.  
 
Jak je uvedeno výše, osobní údaje mohou být přenášeny do Spojených států nebo jiných zemí, které 
mohou mít různé zákony o ochraně osobních údajů.  S ohledem na Evropský hospodářský prostor 
(EHP) jsme nasadili adekvátní opatření, jako jsou standardní smluvní doložky přijímané Evropskou 
komisí, abychom osobní údaje chránili. Jednotlivci si mohou stáhnout kopie těchto opatření na 
stránkách https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Práva jednotlivců 

Pokud bude jakýkoli jednotlivec, jehož osobní údaje jsou obsaženy v odpovědích na dotazník, 
požadovat kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačení, omezení nebo odstranění osobních údajů nebo 
bude požadovat přenesení osobních údajů (do míry, do které toto právo na přenosnost údajů 
umožňují zákony), měl by napsat e-mail na adresu Procurement-GDPR-Team@pfizer.com.   Před 
implementací žádosti může být nutné, abychom ověřili entitu tohoto jednotlivce.  Budeme se snažit 
vyhovět této žádosti, co nejdříve to bude možné. 
 
Další informace pro EHP: (i) můžete podat stížnost u orgánu ochrany údajů v příslušné zemi nebo 
oblasti nebo v zemi, kde k údajnému porušení příslušných zákonů o ochraně osobních údajů došlo 
(viz stránky http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080) a/nebo (ii) 
kontaktovat inspektora ochrany údajů společnosti Pfizer, jehož kontaktní údaje jsou k dispozici na 
stránkách dpo.pfizer.com.  

Uchovávání informací 

Informace budou uchovávány po dobu povolenou nebo požadovanou příslušnými zákony.  K určení 
období uchovávání slouží následující kritéria: (i) doba, po kterou máme s žadatelem vztah; (ii) právní 
povinnosti, jimiž se musíme řídit, a (iii) zda je takové uchování přípustné vzhledem k naší právní 
pozici (například s ohledem na příslušné statuty či omezení, soudní spory nebo regulatorní šetření).  

Kontaktní údaje 

Pokud máte nějaké otázky či pochybnosti týkající se tohoto prohlášení nebo postupů společnosti 
Pfizer při shromažďování a používání osobních údajů nebo pokud chcete získat informace o 
adekvátních opatřeních, která máme nastavená pro přenosy, kontaktujte nás prosím na e-mailové 
adrese DataProtectionUK@Pfizer.com nebo nám napište na adresu: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton 
Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Vzhledem k tomu, že e-mailová komunikace není vždy zabezpečená, neuváděje v e-mailech, které 
nám zasíláte, žádné citlivé údaje. 
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