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Zásady zpracování a ochrany osobních údajů 
 
Poslední aktualizace: 22 Leden 2020 
 
1. O těchto Zásadách 
 
1. Tyto Zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") objasňují, jak naše společnost (jak je popsáno 
níže) sbírá, sdílí a používá jakékoliv informace, samostatně nebo v kombinaci s dalšími údaji, které se týkají Vaší osoby 
("Osobní údaje"), a to ve Vaší roli dotazovaného v průzkumech a nebo účastníka studií ("Vy" a "Vaše"), které jsou 
provedeny v souvislosti s konsorciem ConcePTION ("členové ConcePTION", "my" a "naše"). Konsorcium ConcePTION 
slučuje partnery, kteří působí jako správci dat v případě zpracování Osobních údajů v souvislosti s konsorciem. Úplný 
seznam členů ConcePTION, včetně jejich kontaktních údajů, naleznete zde.  
 
2. Osobní údaje, sesbírané skrze dotazníky a studie v zanonymizovaném souboru, jsou používány k vytváření reportů 
z výzkumů. Jinými slovy, Vaše jméno se neobjeví v závěrečných reportech. 
 
3. Zásady také objasňují práva, která máte ve vztahu k Vašim Osobním údajům, a jak je můžete uplatnit. 
 
4. Členové ConcePTION berou dodržování těchto zásad velmi vážně. Z tohoto důvodu jsme sepsali tyto Zásady, které 
popisují standardy, kterými se členové ConcePTION řídí při ochraně Osobních údajů. 
 
5. Členové ConcePTION jsou, jakožto správci dat, zodpovědní za zajištění zpracování Osobních údajů v soladu se 
zákony na ochranu osobních údajů, a to především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 
 
6.Pečlivě si prosím přečtěte tyto Zásady. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo komentáře, kontaktujte nás prosím skrze 
sekci "Kontakt" na webových stránkách ConcePTION, skrze https://www.imi-conception.eu/contact/. 
 
2. Které Osobní údaje zpracovávají členové ConcePTION a proč? 

1. Typy Osobních údajů, které o Vás můžeme sbírat, a důvody, proč je zpracováváme, obsahují: 
Proč je sbíráme Typy Osobních údajů Právní základ pro zpracování 

-Založení a udržování databáze 
potenciálních dotazovaných 
pro budoucí průzkumy a studie;  
-Provádění dotazníkových 
šetření nebo studií;  
-Publikování celkových 
výsledků. 

- Identifikační údaje: jméno, 
kontaktní údaje, např. e-mailová 
adresa; 
- Profesionální údaje: pracovní 
pozice, oddělení, informace o 
praxi; 
- Odpovědi na otázky v 
dotaznících nebo studiích 
mohou obsahovat osobní údaje; 
- Odpovědi také mohou 
obsahovat údaje o zdravotním 
stavu v těhotenství nebo při 
kojení. 
 

- Oprávněný zájem členů 
ConcePTION vykonávat jejich 
výzkumné projekty;; 
 
- Váš výslovný souhlas v souladu 
se článkem 9 Obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR). 
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Pokud Vás požádáme o jakékoliv další Osobní údaje, které nejsou popsány výše, pak tyto specifické Osobní údaje a 
důvod, proč o ně žádáme, Vám bude vysvětlen v momentě, kdy budeme tato data sbírat. 
 
2. Některé informace také můžeme sbírat automaticky z Vašeho zařízení ve chvíli, kdy obdržíte e-mail o našich 
dotazníkových šetřeních a studiích, vyplníte dotazník nebo se zúčastníte studie online. Tyto informace mohou 
obsahovat především Vaši IP adresu, typ zařízení, unikátní identifikační číslo zařízení, typ vyhledávače, širší 
geografickou lokaci (například stát nebo město) a další technické informace. Můžeme také sbírat informace o tom, 
jak Vaše zařízení spolupracuje s našimi dotazníky nebo webovými stránkami studií, včetně navštívených stránek a 
prokliknutých odkazů. 
Shromažďování těchto informací nám umožňuje lépe porozumět chování dotazovaných a účastníků v našich studiích, 
odkud přicházejí a jaký obsah našich webových stránek je pro ně zajímavý. Tyto údaje využíváme pouze pro vnitřní 
analýzy. 
 
3. Je možné, že některé Vaše Osobní údaje obdržíme od třetí strany (například Survey Monkey), ale to pouze v 
případě, že si zkontrolujeme, že tyto třetí strany mají svolení, údaje byly obdrženy legálním způsobem nebo je třetí 
strana povinna nám Vaše Osobní údaje sdělit.  
 
4. Osobní údaje, které získáváme od třetích stran, obsahují odpovědi v dotaznících nebo studiích, analýzy, zprávy a 
statistiky. Tyto Osobní údaje, obdržené od třetích stran, používáme ke shromažďování, vytváření a rozšiřovaní 
informací o účincích léků používaných během těhotenství a kojení a poskytujeme je ženám a jejich poskytovatelům 
zdravotní péče, jak je popsáno v poslání projektu ConcePTION. Některé informace také můžem obdržet automaticky 
z Vašeho zařízení (jak je popsáno výše) skrze služby poskytované třetími stranami, například Survey Monkey. 
 
3. S kým členové ConcePTION sdílejí Vaše Osobní údaje? 
Mimo sdílení Vašich dat mezi členy ConcePTION můžeme Vaše Osobní údaje sdílet s následujícími kategoriemi 
příjemců: 
 
a. naši výzkumníci a partneři, a to z důvodů v souladu s těmito Zásadami. Tito výzkumníci analyzují výsledky a 
vytvářejí zprávy nebo publikace o těchto výsledcích. Naši partneři jsou vypsáni zde. 
 
b. dodavatelé a poskytovatelé služeb, kteří nám poskytují služby související se zpracováním dat, nebo kteří jiným 
způsobem zpracovávají Osobní údaje v souladu s těmito Zásadami nebo způsobem, který Vám byl oznámen při sběru 
Vašich Osobních údajů. To může zahrnovat poskytunutí Vašich Osobních údajů dodavatelům a poskytovatelům 
služeb, jež využíváme ve spojení s projektem ConcePTION. Jedná se například o podporu v oblastech online dotazníků 
(například SurveyMonkey), správu platformy pro IT a další podpůrné služby, infrastrukturu a aplikační služby, analýza 
dat; 
 
c. právní složky, nařízení, vládní agentura, soud nebo další třetí strana u které věříme, že je poskytnutí Osobních 
údajů nezbytné (i) v souladu s daným zákonem nebo nařízením, (ii) k uplatnění, stanovení nebo hájení našich práv, 
nebo (iii) k ochraně nezbytnách zájmů Vás nebo jakékoliv jiné osoby; 
 
d. našim auditorům, rádcům, zákonným zástupcům nebo dalším jednatelům ve spojení s poradenskými službami, 
které nám poskytují z oprávněných důvodů a pod smluvním zákazem využívání těchto Osobních údajů k jakýmkoliv 
jiným účelům; 
 
4. Jak chráníme Vaše soukromí 
 
Vaše Osobní údaje zpracováváme v souladu s těmito Zásadami a v souladu s následujícími principy: 
 
a. Poctivost: Osobní údaje zpracováváme poctivě. To znamená, že naše postupy při zpracování Osobních údajů jsou 
transparentní a že údaje zpracováváme v souladu se zákony.  
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b. Omezení účelu: Osobní údaje zpracováváme z důvodů, které jsou výslovně stanoveny a v souladu se zákony. Údaje 
nebudeme zpracovávat způsoby, které nejsou slučitelné s těmito důvody. 
 
c. Přiměřenost: Osobní údaje zpracováváme způsobem, který je přiměřený cílům, kterých chceme zpracováním 
dosáhnout. 
 
d. Správnost dat: Provádíme kroky nezbytné k tomu, aby Osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné, úplné a, 
kde je to potřeba, aktualizované. Abychom toho mohli docílit, je také Vaší zodpovědností nás informovat o 
jakýchkoliv změnách nebo chybách, aby Osobní údaje byly přesné, úplné a aktualizované. Kontaktovat nás můžete 
níže. 
 
e. Bezpečnost dat: Využíváme náležité technické a organizační opatření k ochraně Vašich Osobních údajů, které o 
Vás sbíráme a zpracováváme. Tato opatření jsou vytvořena tak, aby poskytovala dostatečnou úroveň ochrany při 
zpracování Vašich Osobních údajů. Konkrétní opatření se týkají uchovávání dat na serveru s omezeným přístupem. 
 
f. Zpracovatelé dat: Ke zpracování Osobních údajů můžeme využít třetích stran. Od těchto zpracovatelů vyžadujeme, 
aby zpracovávaly Osobní údaje výhradně na základě našich instrukcí a aby podnikly kroky k tomu, aby Osobní údaje 
zůstaly chráněny. 
 
g. Mezinárodní přenosy dat: Vaše Osobní údaje mohou být přeneseny a zpracovány v jiných státech, než ve státě, 
kde sídlíte. Tyto státy mohou mít jiné zákony týkající se ochrany dat a v některých případech nemusí být dostatečně 
ochranné. My jsme podnikli příslušné kroky k tomu, aby Vaše Osobní údaje zůstaly chráněny v souladu s těmito 
Zásadami. 
 
h. Délka uchování dat: Vaše Osobní údaje uchováváme v případech, kdy máme přetrvávající oprávněný důvod. 
Odpovědi v dotaznících uchováme po dobu trvání výzkumného projektu do března 2024. 
 
Pokud nemáme přetrvávající oprávněný důvod pro zpracování Vašich Osobních údajů, Vaše data vymažeme nebo 
zanonymizujeme, nebo v případě, že to není možné (například jelikož jsou Vaše data uchovávána v záložních 
archivech), budeme je nadále bezpečně uchovávat bez jakéhokoliv zpracování, dokud nebude možné jejich 
vymazání. 
 
5. Vaše práva při ochraně dat 
 
V souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů máte následující práva: 
 
a. Pokud si přejete získat přístup, upravit, aktualizovat nebo požádat o vymazání Vašich Osobních údajů, můžete tak 
učinit kdykoliv skrze kontaktování nás přes sekci "Kontakt" na webových stránkách ConcePTION, dostupné skrze 
odkaz: https://www.imi-conception.eu/contact/ / e-mail: maximiliane@thesynergist.org 
 
b. Dále můžete v určitých případech, jak je stanoveno v příslušných právních předpisech, vznést námitku proti 
zpracování Vašich Osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování Vašich Osobních údajů a nebo požádat o 
přístupu k Vašim Osobním údajům. To můžete učinit skrze kontaktování nás přes sekci "Kontakt" na webových 
stránkách ConcePTION, dostupné skrze odkaz: https://www.imi-conception.eu/contact/ / email: 
maximiliane@thesynergist.org 
 
c. Pokud jsme Vaše Osobní údaje sbírali a zpracovávali s Vašim výslovným souhlasem, pak tento souhlas můžete 
kdykoliv stáhnout. Stažení tohoto souhlasu nebude mít vliv na zákonost našeho zpracování před stažením Vašeho 
souhlasu a nebude mít vliv na zpracování Osobních údajů zpracovávaných na jiných oprávněných důvodech než je 
výslovný souhlas. 
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d. Pokud máte stížnost nebo obavy ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, pak budeme usilovat o to, abychom 
tyto obavy adresovali. Pokud máte pocit, že jsme na Vaši stížnost nebo obavu nezodpověděli dostatečně, pak máte 
právo vznést stížnost u dozorového úřadu o sbírání a používání Vašich Osobních údajů. Pro více informací kontaktujte 
prosím Váš lokální dozorový úřad. (Kontakt pro dozorové úřady v Evropském hospodářském prostoru, Švýcarsku a v 
určitých mimo evropských státech (včetně Spojených států amerických a Kanady) naleznete zde.) 
 
Odpovídáme na všechny žádosti obdržené od osob, které si přejí uplatnit svá práva související s ochranou osobních 
údajů v souladu s příslušnými zákony. 
 
6. Aktualizace těchto Zásad 
 
Čas od času můžeme tyto Zásady aktualizovat v reakci na změny v legislativě nebo technických postupech. Pokud 
naše Zásady aktualizujeme, podnikneme příslušné kroky k tomu, abychom Vás o těchto změnách informovali, v 
souladu s významností těchto změn. Budeme žádat o Váš souhlas při jakýchkoliv významných změnách těchto Zásad, 
v případech kde to zákony o ochraně osobních údajů vyžadují. 
 
Poslední aktualizaci těchto Zásad si můžete zkontrolovat v hlavičce tohoto dokumentu, v sekci "poslední aktualizace". 


