
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   

Octapharma CZ s.r.o., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha, Česká republika (dále jen 
“Octapharma” nebo “my” nebo “nás”) respektuje právo jednotlivců týkající se jejich osobních údajů. 
Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (“prohlášení”) popisuje způsob, jakým zpracováváme Vaše 
osobní údaje, pokud navštívíte naši internetovou stránku.  
 
Klikněte prosím zde [= hyperlink with reference to “under page” called Legal Statement 
which is PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, enclosed in this email, 1st attachment.] pro další 
informace o zástupcích společnosti Octapharma CZ s.r.o.). 
 
Berte prosím na vědomí, že před tím, než se budete ucházet o zaměstnání prostřednictvím job online, 
Vám bude poskytnuto samostatné poučení ohledně ochrany osobních údajů s podrobnějšími 
informacemi o použití Vašich údajů v souvislosti s ucházením o zaměstnání. 
 
Přístup na naše Internetové stránky 
Při zadání našich Internetových stránek budou z vašeho prohlížeče přenesena určitá data na náš web 
server. Což děláme a požadujeme z technických důvodů, aby vám mohly být zpřístupněny 
požadované informace. Abychom umožnili přístup na naše Internetové stránky, sbírají se následující 
data, která budou krátce uložena a použita: 
IP adresa, 
datum a čas přístupu, 
rozdíl časové zóny vůči  Greenwichskému 
střednímu času (GMT), 
obsah požadavku (konkrétní stránka), 

stav přístupu/http kód stavu, 
přenesený objem dat, 
internetová stránka požadující přístup, 
prohlížeč, jazyková nastavení, verze operačního 
systému softwaru prohlížeče a úroveň. 

 
Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů budeme tyto údaje po omezenou dobu ukládat, 
abychom mohli zahájit sledování osobních údajů v případě neoprávněného přístupu k našim serverům 
nebo pokusu o neoprávněný přístup. 
 
 
Shromažďování údajů 

Abychom mohli řádně spravovat naši internetovou stránku a neustále zlepšovat její výkonnost, 
můžeme zaznamenávat údaje a identifikovat kategorie návštěv podle položek jako jsou název 
domény, typ prohlížeče a jeho verze, podstránky navštívené v rámci stránky společnosti Octapharma 
CZ s.r.o. a adresa URL, na kterou uživatel přejde po opuštění stránky společnosti Octapharma CZ 
s.r.o.. Tyto údaje jsou použity pouze v agregované podobě. Osobní údaje jsou tedy anonymizovány.  

Zpřístupnění a použití osobních údajů 

Údaje nebudou zpřístupněny třetím stranám, kromě případů, kdy je tato třetí strana dodavatelem či 
smluvním partnerem podílejícím se na vyřízení žádosti jednotlivce o informace nebo dodavatelem či 
smluvním partnerem podílejícím se na vývoji a správě internetové stránky společnosti Octapharma CZ 
s.r.o.  

 

Informace o souborech cookies 

Co jsou cookies? 
Internetové stránky používají tzv. „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají 
v paměti vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče. Ukládají určité informace (např. vaše 
upřednostňované jazykové nastavení nebo nastavení stránek), které nám váš prohlížeč může 
(v závislosti na době trvání cookie) znovu přenést při vaší další návštěvě našich Internetových stránek. 
 

Internetová stránka používá následující soubory cookies. Další informace naleznete níže.  



Soubory cookies na této internetové stránce: 

Nevyhnutelně potřebné cookies (tzv. strictly necessary) 

Typ cookie Název Expirace Účel 

Krátkodobé cookie (tzv. 
session cookie) 

fe_typo_user Konec relace Tento soubor cookie umožňuje 
stránce uchovávat trvalé 
informace napříč jednotlivými 
podstránkami na základě 
předvoleb uživatelů a aktivit na 
stránce, např. jazykových 
předvoleb 

Dlouhodobé cookie (tzv. 
persistent cookie) 

PHPSESSID 7 dní PHPSESSID cookie umožňuje 
stránce uchovávat údaje týkající 
se uživatelské relace 

 

Cookies týkající se výkonu (tzv. performance cookies) 

Typ cookie Název Expirace Účel 
Google Analytics 
(dlouhodobé cookies) 

_ga 2 roky Používáno společností Google 
k odlišení uživatelů 

_gid 24 hodin Používáno společností Google 
k odlišení uživatelů 

_gat 1 minuta Používáno společností Google 
k omezení počtu požadavků 

Podívejte se na přehled Ochrany soukromí a smluvních podmínek Google Analytics na 
http://www.google.com/policies/privacy/partners/. Pro odmítnutí sledování službou Google Analytics napříč 
stránkami navštivte stránku Google Analytics Opt-Out Page 
 

Cookies týkající se funkcionality (tzv. funcionality cookies) 

Typ cookie Název Expirace Účel 
Dlouhodobé cookie disclaimer 7 dní Tento soubor cookie ukládá 

souhlas uživatele, že je 
zdravotnickým odborníkem nebo 
pacientem 

Dlouhodobé cookie cb-enabled 1 rok Tento soubor cookie je připojen 
ke skriptu, který zobrazuje 
upozornění na cookies na 
internetové stránce. Používá se 
k záznamu, pokud uživatel 
odmítnul, aby se upozornění 
opětovně objevovalo při jeho 
dalších návštěvách. 

 

Cookies třetích stran 

Typ cookie Název Expirace Účel 
Vimeo Vuid 

 

_uetsid 

 

_gid 
 

_ga 

2 roky Pro zobrazování a zpřístupnění videí 
Octapharma využívá webovou stránku pro 
sdílení videa Vimeo. Vložený přehrávač Vimeo 
používá tyto soubory cookies, aby ověřil, zda 
uživatel zvolil určité funkce nebo odkazy. Pro 
zjištění více informací o tom, jaký soubor cookies 
je používán, se podívejte na Vimeo’s Cookie List. 
Více informací můžete najít na: Vimeo’s Privacy 
Policy 

Youtube CONSENT 
 
PREF 
 
VISITOR_INFO1_LIVE 
 

Může být 
různá – od 
konce relace 
až po 1 rok  

Pro zobrazování a zpřístupnění videí 
Octapharma využívá webovou stránku pro 
sdílení videa YouTube. Více informací o 
zásadách YouTube ohledně souborů cookies 
naleznete na 
https://policies.google.com/technologies/types? 
hl=de 



YSC 
 

https://policies.google.com/technologies/cookies? 
hl=de 
 

 

Soubory cookies jsou údaje, které může internetová stránka přenést do internetového prohlížeče 
uživatele. Soubory cookies mohou zůstat ve Vašem počítači poté, co opustíte internetovou stránku, 
můžete je ale manuálně vymazat pomocí většiny prohlížečů. Většina internetových prohlížečů je 
přednastavena na přijímání souborů cookies. Některé soubory cookies ukládají údaje jenom po dobu, 
po kterou jste na internetové stránce. Tyto se nazývají jako cookies relací nebo krátkodobé (tzv. 
session cookies) a poté, co opustíte internetovou stránku, se na Vašem počítači neukládají. 

Pokud nechcete přijímat soubory cookies, můžete svůj internetový prohlížeč upravit tak, že bude 
soubory cookies odmítat nebo Vás bude varovat, než začnou být soubory cookies používány. Většina 
prvků této internetové stránky bude nadále fungovat, i pokud zakážete soubory cookies v nastavení 
Vašeho prohlížeče. 

Pokud navštívíte tuto stránku, jestliže Váš prohlížeč používá standardní nastavení a přijímá soubory 
cookies, souhlasíte s tím, aby byly soubory cookies z této internetové stránky uloženy na Vašem 
počítači. Pokud s tímto nesouhlasíte, můžete tyto soubory zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. 
Více informací o souborech cookies, včetně informací o tom, jak zjistit, jaké soubory cookies byly na 
Vašem zařízení nastaveny, jak je spravovat a jak je odstranit, naleznete zde: www.aboutcookies.org  

Používáme službu Google Analytics, abychom shromáždili informace o tom, jak naši návštěvníci 
používají a procházejí naši internetovou stránku. Používáme tyto informace k tomu, abychom 
zaznamenali a analyzovali použití stránky s cílem zlepšit používání domovské stránky pro naše 
návštěvníky. Můžete jít na Google předvolby a zjistit, co si Google myslí, že je Váš věk, pohlaví a 
zájmy. Na této stránce můžete přidat, upravit či odstranit informace, nebo můžete zcela odmítnout, 
aby Google o Vašem chování cokoliv shromažďoval a analyzoval. 

Google Analytics shromažďuje informace anonymně. Můžete však odmítnout Sledování službou 
Google Analytics můžete odmítnout pro všechny stránky, které používáte, pokud si nainstalujete 
doplněk prohlížeče pro odmítnutí služby Google Analytics. 

Můžeme používat soubory krátkodobých cookies existující pouze do okamžiku, než zavřete svůj 
internetový prohlížeč.  

Videa: 

Tato internetová stránka využívá pro přehrávání videí služby YouTube a Vimeo. 

Na naši internetovou stránku jsme vložili YouTube videa. Tato videa jsou uložena na 
www.youtube.com a z naší internetové stránky je možné je přímo přehrát. Tuto video platformu 
provozuje YouTube, LLC, společnost Google Inc.  

Nemáme žádný vliv na data přenášená službě YouTube. Navštívením internetové stránky s vloženými 
YouTube videi se může vytvořit spojení mezi Vaším prohlížečem a sítí Google DoubleClick. Další 
informace naleznete na: https://www.youtube.com/t/terms?gl=CH 

Na naši internetovou stránku jsme vložili Vimeo videa. Tato videa jsou uložena na www.vimeo.com a 
z naší internetové stránky je možné je přímo přehrát. Tuto video platformu provozuje Vimeo, Inc. 

Navštívením internetové stránky s vloženými Vimeo videi se vytvoří přímé spojení mezi Vaším 
prohlížečem a serverem služby Vimeo ve Spojených státech. Vimeo ukládá informace o Vaší 
návštěvě naší internetové stránky včetně Vaší IP adresy. Pokud máte účet na Vimeo a nepřejete si, 
aby o Vás služba Vimeo shromažďovala informace prostřednictvím této internetové stránky a 
propojovala je s informacemi vyplývajícími z Vašeho členství na Vimeo, musíte se před navštívením 
této internetové stránky odhlásit. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování 
údajů třetí stranou jakožto poskytovatelem stejně jako informace o Vašich příslušných právech a 
možnostech ochrany Vašeho soukromí naleznete na následující stránce: https://vimeo.com/terms. 

 



V závislosti na vašem souhlasu 
Volitelné cookies používáme pouze s vaším předchozím souhlasem. Při prvním přístupu na naše 
Internetové stránky se objeví banner, kde budete požádáni o udělení souhlasu s nastavením 
volitelných cookies. Pokud udělíte svůj souhlas, umístíme na váš počítač cookie a banner se neobjeví 
po celou dobu, kdy bude cookie aktivní. Pokud vyprší doba trvání cookie nebo pokud cookie aktivně 
vymažete, banner se znovu objeví při vaší další návštěvě našich Internetových stránek a budete 
znovu požádáni o udělení souhlasu. 
 

Jak zabránit nastavení cookies 
Naše Internetové stránky můžete samozřejmě používat i bez nastavených cookies. Ve vašem 
internetovém prohlížeči si můžete kdykoli nakonfigurovat nebo zcela deaktivovat používání cookies. 
To však může vést k omezení funkcí nebo to může mít nepříznivý dopad na uživatelsky přátelské 
prostředí našich Internetových stránek. Kdykoli můžete zrušit nastavení volitelných cookies zvolením 
příslušné možnosti zrušení uvedené v tabulce výše. 
 

Vaše práva  

Můžete získat přístup ke všem svým osobním údajům, které o Vás shromažďujeme online. Můžete 
rovněž požadovat odstranění Vašich osobních údajů, pokud nás příslušné právní předpisy nezavazují 
Vaše osobní údaje uchovávat. 

Můžete požadovat poskytnutí informací o údajích, které o Vás uchováváme/zpracováváme. Navíc 
máte právo na zablokování nebo vymazání jakýchkoliv osobních údajů, právo vznést námitku proti 
zpracování Vašich osobních údajů, právo na opravu jakýchkoli nesprávných údajů a právo na 
přenositelnost údajů třetí straně. 

Věcné chyby ve Vašich osobních údajích můžete opravit prostřednictvím e-mailu, který nám zašlete a 
ve kterém bude chyba věrohodně popsána. Obdobně máte právo požadovat opravu nesprávných 
osobních údajů. 

Pro ochranu Vašeho soukromí a bezpečnost podnikneme před provedením oprav rovněž přiměřené 
kroky k ověření Vaší identity. Máte-li další dotazy nebo jakékoliv obavy ohledně tohoto prohlášení o 
ochraně osobních údajů nebo pokud chcete, aby Vaše osobní údaje byly smazány z naší databáze, 
pošlete nám prosím e-mail na adresu dataprivacy@octapharma.com.  

Máte také případně právo podat stížnost u dozorového úřadu.  
 

Toto prohlášení můžeme kdykoliv aktualizovat nebo upravit tím, že na internetové stránce zveřejníme 
upravené prohlášení. 

Copyright © 2018 Octapharma 

Navigace v zápatí 

 Podmínky používání 
 Prohlášení o ochraně osobních údajů 
 Mapa stránky 

 

Octapharma CZ s.r.o., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, Česká republika 

 

 


