Vítejte v registračním systému RoDip
PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ OBJEDNÁVKOVÉHO PORTÁLU FOUNDATION MEDICINE
A. Popis systému RoDip
Registrací do systému RoDip (dále jen „registrační portál“) získáváte přístupová oprávnění do
objednávkového systému Foundation Medicine (dále jen „FMI“) pro lékaře a jimi delegované
osoby (zdravotní sestry).
B. Provozovatel registračního portálu
Provozovatelem registračního portálu je společnost ROCHE s.r.o., se sídlem Sokolovská
685/136f, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 496 17 052, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 13202 (“Provozovatel” nebo „Roche“).
Provozovatel registračního portálu neručí za škody způsobené uživateli hackingem, tedy
úmyslnými útoky na tento server s cílem poškodit jej. Provozovatel si vyhrazuje dále právo
omezit bez předchozího upozornění takovým uživatelům přístup a podniknout proti nim právní
kroky.
C. Rozsah zpracovávaných osobních údajů
Společnost Roche jako správce zpracovává osobní údaje spojené s registrací, tj.
a. Jméno a příjmení;
b. Jméno a adresa pracoviště;
c. Pracovní pozice;
d. Vaše preference ohledně kontaktování a newsletterů;
e. Přihlašovací údaje login a heslo;
f. U lékaře: číslo registrace v ČLK;
g. E-mail, telefon, IP adresa.
D. Informační povinnost dle čl. 13 GDPR
Registrací na portálu (registrační portál) berete na vědomí, že společnost Roche („správce“)
bude v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení EU č. 2016/679 (“GDPR“) zpracovávat Vaše
výše uvedené osobní údaje za účelem zpracování objednávek Foundation Medicine a
komunikaci týkající se služeb FMI.
Dále, pokud udělujete souhlas k obchodním sdělením, dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
souhlasíte se zasíláním obchodních a odborných sdělení a informací o odborných akcích
pořádaných či podporovaných společností Roche, písemně nebo elektronicky, dle Vašich
preferencí, a to zasílání formou pošty, e-mailu, telefonické kontaktování, SMS, anebo
prostřednictvím sociálních médií (LinkedIn, WhatsApp, apod.). Váš souhlas k zasílání
odborných sdělení můžete kdykoliv změnit, popřípadě odvolat zasláním emailu na
czech.privacyprotection@roche.com. Při odvolání souhlasu, prosíme, uveďte řádně své
identifikační údaje (jméno, příjmení, případně číslo lékařské/lékárnické komory).
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Vaší registrace a následně budou
smazány. Správce uchovává osobní údaje mimo EU, v zemích EHP a se společnostmi –
zpracovateli anebo spolusprávci uzavřel dohody zajišťující stejnou úroveň ochrany osobních
údajů, jakou stanoví předpisy EU.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním
údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz
osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či
jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení
zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést
námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují
závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a
svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na
Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování údajů společností Roche poskytuje osoba odpovědná za
zpracování údajů, e-mail: czech.privacyprotection@roche.com.
E. Využívání cookies
1. V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění
pozdějších předpisů Vás tímto informujeme, že Registrační portál a objednávkový portál
Foundation Medicine využívají pro svoji činnost tzv. cookies – malé balíčky dat, které naše
servery posílají vašemu počítači a která umožňují efektivnější využití našich serverů a
přizpůsobení jejich obsahu pro vaše potřeby. Cookies použité na portálech nesbírají informace,
které by obsahovaly Vaše osobní identifikační údaje.
2. Provozovatel v žádném případě nevyužívá cookies k jiným netechnickým účelům, nespojuje
údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že jejich
prostřednictvím není možné identifikovat konkrétní osoby.
3. Nejčastěji používané webové prohlížeče (např. Internet Explorer nebo Google Chrome)
podporují správu cookies. Pomocí nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies blokovat,
smazat, zcela zakázat jejich použití, nebo je povolit jen pro konkrétní internetové stránky.
Detailnější informace najdete v nápovědě daného prohlížeče.
Pro více informací navštivte Zásady cookies: https://www.roche.cz/cs/zasady-cookies.html.
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