PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
A. Popis systému RoDip
Registrací do systému RoDip (dále jen „registrační portál“) jste oprávněn/a využívat tyto služby:
a. Přístup k obsahu určenému výhradně pro odbornou veřejnost (lékaře, lékárníky) přístupného
na portálu www.mojemedicina.cz (dále jen „informační portál MojeMedicina.cz“;
b. Přístup 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. Specializace;
e. Vaše preference ohledně kontaktování a newsletterů;
f. Přihlašovací údaje login a heslo;
g. U lékaře: číslo registrace v ČLK;
h. E-mail, telefon, IP adresa.
D. Podmínky přebírání obsahu z Informačního portálu MojeMedicina.cz
1. Informační portál MojeMedicina.cz a všechny jeho prvky jsou chráněny autorským právem, které
se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
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o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Bez předem vyžádaného souhlasu
provozovatele portálu (podpora@mojemedicina.cz) není dovoleno převzetí a šíření jakéhokoliv
prvku. Toto se vztahuje nejen na obsah, ale i na zdrojové kódy a další aplikace použité na portálu.
2. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat dodatečné odstranění odkazu, pokud odkazující
web nevyhovuje české nebo evropské legislativě nebo je v rozporu s dobrými mravy, zejména proto,
že obsahuje jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadá náboženské
nebo národnostní cítění, ohrožuje obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižuje lidskou
důstojnost, obsahuje prvky pornografie, násilí, napadá politické přesvědčení nebo podporuje chování
poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku. Odkaz by měl být vždy doplněn
uvedením zdroje.
3. Ohlašovací povinnost se netýká sdílení obsahu přes sociální média (Facebook.com, Twitter.com,
YouTube.com apod.). Odkazujete-li na obsah Portálu na YouTube.com anebo na jiných internetových
serverech pro sdílení videosouborů, je vždy třeba uvést údaje vlastníka informace s aktivním
odkazem ve tvaru "Tento obsah je převzatý z www.MojeMedicina.cz".
4. Jiný způsob přebírání obsahu, než odkazování a sdílení, jako jsou stahování obsahu z webových
stránek, sociálních médií, videí z YouTube.com a znovu nahrávání na jiná média a platformy, není
možný.
5. Provozovatel portálu neodpovídá za správnost materiálů a informací třetích stran umístěných na
informačním portále MojeMedicina.cz a neodpovídá za škody způsobené využitím informací
obsažených na tomto portálu.
6. Jiné osoby než lékaři, farmaceuti či farmaceutičtí asistenti by měli vždy informace z portálu
konzultovat se svým lékařem.
E. Informace o informačním portálem MojeMedicina.cz: převzaté a odkázané
1. Informační portál MojeMedicina.cz obsahuje odkazy na informace publikované na jiných
internetových serverech. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah, soulad s předpisy, funkčnost
a aktuálnost těchto odkazů a webových stránek.
2. To se týká také, a zvláště zahraničních lékařských webových stránek, na nichž se uvedené
informace nemusí shodovat s léčbou schválenou v České republice a se stavem registrací léčivých
přípravků.
3. Ve snaze o poskytnutí komplexních a úplných informací k daným oblastem mohou být přebírány
odkazy na konkrétní informace z jiných webových stránek pomocí tzv. RSS technologie, která
umožňuje uživatelům získávat novinky z webů, které jsou relevantní k tématu portálu a které nabízejí
RSS zdroj. Na obsah a funkčnost těchto informací nemá Provozovatel portálu žádný vliv a nenese za
ně žádnou odpovědnost. Tyto informace jsou výsledkem služby nabízené externími servery.
F. Informační povinnost dle čl. 13 GDPR
Registrací na portálu (registrační portál) souhlasíte, že společnost Roche („správce“) bude v souladu
s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení EU č. 2016/679 (“GDPR“) zpracovávat Vaše výše uvedené osobní
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údaje za účelem (i) zpracování objednávek Foundation Medicine a (ii) zpřístupnění odborných článků,
videí, prezentací a vzdělávacích akcí a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, protože zasílání výše
zmíněného obsahu je dle právních předpisů (zákon o regulaci reklamy, zákon o léčivech) a oborových
etických pravidel (pravidla kodexu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu a Europan
Federation of Pharmaceutical Industries and Associations vyhrazený pouze odborné veřejnosti.
Dále, pokud udělujete souhlas k obchodním sdělením, 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.
G. 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, Informační portál MojeMedicina.cz 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
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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.

Tento dokument je platný a účinný od 1. 3. 2021.
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