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Dotazník spoločnosti Pfizer 
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa týka dotazníka (ďalej len „dotazník“), ktorý sa má 
vypĺňať v mene spoločnosti, subjektu alebo jednotlivca (ďalej len „Žiadateľ o povolenie klinického 
skúšania“), ktorý navrhuje zapojenie sa so spoločnosťou Pfizer a/alebo dostáva financovanie alebo 
inú podporu od spoločnosti Pfizer. V prípade akýchkoľvek otázok použite kontaktné údaje uvedené 
v časti „Kontakt s nami“ nižšie. 

Zhromažďovanie a používanie informácií 

Upozorňujeme, že v dotazníku požadujeme osobné údaje. Informácie, ktoré požadujeme a ktoré 
ste poskytli ako odpoveď na dotazník, môžu obsahovať informácie týkajúce sa identifikovateľných 
osôb, ako sú mená, kontaktné údaje, bankové informácie, podrobnosti o podnikaní/organizácii, 
vyšetrovania trestnej činnosti a prepojenia s vládnymi úradníkmi. Osobné údaje bude spoločnosť 
Pfizer spracovávať, aby spĺňala zákonné požiadavky vrátane zákazu korupčných platieb vládnym 
úradníkom na účely získania alebo udržania obchodu.   
 
Podľa príslušných zákonov môžete byť povinní upozorniť jednotlivcov, ktorých osobné údaje 
poskytnete, a získať ich súhlas so zberom, používaním a sprístupnením ich osobných 
údajov. Odoslaním osobných údajov prostredníctvom tohto dotazníka vyjadrujete, že ste poskytli 
všetky platné oznámenia a získali akékoľvek potrebné súhlasy.  

 
Spoločnosť Pfizer môže tiež zhromažďovať informácie zo zdrojov iných, ako je konkrétny dotazník, 
ktorý odošlete. Tieto informácie je možné získať z existujúcich záznamov spoločnosti Pfizer a/alebo 
od tretích strán, ako sú databázy využívajúce verejne prístupné informácie a príležitostne súkromné 
subjekty, ktoré zhromažďujú informácie v našom mene. 

Informácie zhromaždené prostredníctvom dotazníka (ďalej len „informácie“) budú analyzované s 
cieľom vyhodnotiť riziká súvisiace s právnymi predpismi o boji proti korupcii a môžu sa použiť na 
vykonanie kontrol minulosti. Vyplnenie dotazníka je dobrovoľné. Ak však žiadateľ nevyplní dotazník, 
alebo ak nie je schopný poskytnúť všetky požadované informácie, spoločnosť Pfizer môže mať 
znemožnené obchodovať so žiadateľom alebo poskytnúť príslušné financovanie alebo podporu.   

Poskytovanie informácií a cezhraničné prevody 

Subjekt zodpovedný za spracovanie osobných údajov na účely dotazníka je subjektom spoločnosti 
Pfizer, ktorý navrhuje uzavrieť zákazku alebo poskytnúť žiadateľovi finančnú podporu alebo inú 
podporu. Tento subjekt poskytne informácie spoločnosti Pfizer, Inc., ktorá bude držať informácie v 
Spojených štátoch amerických na účely vlastného plnenia. Niektoré informácie z tohto dotazníka 
budú poskytnuté všetkým subjektom skupiny Pfizer na celom svete, aby si uvedomili, že dotazník 
bol vyplnený v prípade, že navrhnú v budúcnosti uzavretie zákazky so žiadateľom. Zoznam subjektov 
spoločnosti Pfizer a ich príslušné miesta sú k dispozícii na stránke: 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Za určitých okolností bude pridruženým 
spoločnostiam udelený prístup ku všetkým zhromaždeným údajom. V niektorých prípadoch má 
dodávateľ tretej strany prístup k informáciám, aby mohol spracovať v mene iného člena skupiny 
Pfizer ako poskytovateľa služieb za prísnych podmienok zachovania dôvernosti a bezpečnosti. 
V prípade zistenia možného problému s dodržiavaním predpisov, budú informácie ďalej 
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posudzované spoločnosťou Pfizer a/alebo môžu byť zverejnené externému právnemu poradcovi 
spoločnosti Pfizer a/alebo môžu byť zverejnené federálnym, štátnym, národným alebo miestnym 
regulačným orgánom v USA alebo iných krajinách.  
 
Ako je uvedené vyššie, osobné údaje môžu byť prenesené do Spojených štátov amerických alebo 
iných krajín, ktoré môžu mať odlišné právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pokiaľ ide o 
Európsky hospodársky priestor (EHP), zaviedli sme primerané opatrenia, ako napríklad štandardné 
zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou na ochranu osobných údajov. Osoby môžu získať kópiu 
týchto opatrení uvedených na stránke https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Individuálne práva 

Ak by ktorákoľvek osoba, ktorej osobné údaje sú zahrnuté do odpovedí na dotazník, chcela požiadať 
o kontrolu, opravu, aktualizáciu, potlačenie, obmedzenie alebo vymazanie osobných údajov alebo 
požiadať o poskytnutie osobných údajov na ich prenos (do tej miery, v akej právo na prenos údajov 
umožňujú platné právne predpisy), jednotlivec by mal kontaktovať Procurement-GDPR-
Team@pfizer.com. Môžeme tiež potrebovať zistiť totožnosť osoby pred vykonaním takejto 
požiadavky. Budeme sa snažiť vyhovieť vašej žiadosti čo najskôr, ako to bude možné. 
 
Ďalšie informácie pre EHP: (i) môžete podať sťažnosť úradu pre ochranu údajov pre príslušnú krajinu 
alebo región alebo v krajine, v ktorej sa vyskytne údajné porušenie platných právnych predpisov 
o ochrane údajov (pozrite si stránku: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); a/alebo (ii) sa obráťte na úradníka pre ochranu osobných údajov 
spoločnosti Pfizer na adrese dpo.pfizer.com.  

Uchovávanie informácií 

Informácie budú uchovávané počas obdobia, ktoré povoľujú alebo požadujú platné právne 
predpisy. Na stanovenie našich období uchovávania používame nasledujúce kritériá: (i) časové 
obdobie, počas ktorého udržiavame vzťah so žiadateľom; (ii) právne záväzky, ktorým podliehame; a 
(iii) ak je to vhodné vzhľadom na naše právne postavenie (napríklad pokiaľ ide o uplatniteľné 
obmedzenia, súdne spory alebo regulačné vyšetrovania).  

Kontaktujte nás 

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov 
alebo ako Pfizer zhromažďuje a používa osobné informácie alebo ak by ste chceli získať informácie o 
primeraných opatreniach, ktoré sme zaviedli pre prevody, obráťte sa na nás na adrese: 
DataProtectionUK@Pfizer.com alebo napíšte na nasledujúcu poštovú adresu: Pfizer Limited, IPC 1-
1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Keďže komunikácia e-mailom nie je vždy bezpečná, nezahŕňajte do e-mailov pre nás citlivé 
informácie. 
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