
Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Berlina, s.r.o. venuje veľkú pozornosť otázkam ochrany súkromia, čoho dôkazom
je aj toto vyhlásenie, ktoré podrobne popisuje náš prístup k uvedeným záležitostiam. 

Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujeme  iba  osobné  identifikačné  údaje  alebo  informácie,  ktoré  nám  konkrétne
a dobrovoľne  poskytnú  účastníci  jednotlivých  odborných  podujatí,  či  účastníci  v rámci
spolupráce  so  spoločnosťou  Berlina,s.r.o..  Dostávame  malé  množstvo  identifikačných
informácií,  ako napr. meno a priezvisko, titul, adresu zamestnávateľa, e-mailovú adresu či
telefónne a faxové čísla. Zvyčajne sa identifikovateľné informácie zhromažďujú za účelom:

 registrácie do určitých oblastí jednotlivých aktivít realizovaných spoločnosťou 
Berlina, s.r.o.

 vyžiadania ďalších informácií,
 rozosielania vyžiadaných referenčných materiálov

Používanie osobných údajov

Osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely,  pre ktoré nám boli  poskytnuté, ako je to
uvedené v mieste zberu údajov (alebo ako je to zrejmé z kontextu zberu údajov). Príklady
niektorých typov použitia sú uvedené vo vyššie uvedenej časti ‘Zhromažďovanie osobných
údajov’. Zhromaždené údaje, ktoré získavame postupne neslúžia na to, aby sme ich šírili či
predávali tretím stranám  za účelom robenia marketingu alebo aby sme rozosielali množstvo
korešpondencie v mene tretích strán.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Berlina,  s.r.o. (spoločnosť  s ručením  obmedzeným  registrovaná  na  Slovensku  pod  číslom
(IČO) 50 122 681so sídlom na adrese: Donnerova 7, 841 04 Bratislava, Slovenská republika),
bude spracovávať osobné údaje v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zverejňovanie údajov tretím stranám

Uvedomujeme si, že vaše informácie sú cenné, a preto pokiaľ budú v našej st arostlivosti,
prijmeme všetky primerané opatrenia na ich ochranu. Osobné údaje, ktoré boli poskytnuté
spoločnosti Berlina, s.r.o., môžu byť dané k dispozícii spoločnosti Valeant, s.r.o., ak to bude
potrebné  na  naplnenie  účelu,  pre  ktorý  sme  dané  informácie  obdržali.  Vaše  osobné
informácie môžu byť taktiež preposlané aj poskytovateľom služieb z radov tretích strán, ktorí
spracúvajú  informácie  v mene  Berlina,  s.r.o.,  a to  vrátane  poskytovateľov  informačných
technológií,  správy  identít,  tvorby  a správy  webových  stránok,  analýzy  dát,  zálohovania
údajov, bezpečnostných a skladovacích služieb. 



Bezpečnosť

Chceli by sme vás predovšetkým uistiť, že sme si splnili všetky náležité povinnosti týkajúce sa
zachovania  dôvernosti  a prijali  sme  fungujúce  technické  a organizačné  bezpečnostné
opatrenia, aby sme zabránili akémukoľvek neoprávnenému či protiprávnemu zverejneniu či
spracovaniu takýchto informácií a údajov ako aj ich náhodnej strate, zničeniu či poškodeniu.
Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci  Berlina,  s.r.o.,
ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Zásadou Berlina, s.r.o.
je používanie údajov na publikačnú, komunikačnú a realizačnú činnosť spoločnosti Berlina,
s.r.o. v rámci komunikácie informácií o obezite a jednotlivých jej komorbiditách. 

Prístup k informáciám

Ak  by  ste  chceli  aktualizovať  akékoľvek  osobné  údaje,  ktoré  ste  zadali  prostredníctvom
vyplneného formulára, urobte tak prosím cez e-mail: office@berlina.sk. 

Keď sa osobné identifikačné informácie uchovávajú, nepreberáme zodpovednosť za overenie
pretrvávajúcej  správnosti  a presnosti  obsahu  osobných  informácií.  Ak  bude  spoločnosť
Berlina,  s.r.o.  informovaná  o tom,  že  nejaké  osobné  údaje  získané  prostredníctvom
formulára už nie sú aktuálne, urobí príslušné opravy na základe aktualizovaných informácií
dostupných verejne, alebo sa obráti na Vás.

Ak by ste chceli zistiť podrobnosti o informáciách, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom
tejto Vášho vyplneného formulára, máte právo prístupu k takýmto informáciám a môžete
nás kontaktovať cez vyššie uvedenú e-mailovú adresu..

Uchovávanie údajov

Osobné údaje, ktoré nám vyplníte, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na
naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.
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