
Provozovatelem, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté návštěvníkům stránky 
galenoderm.com (dále jen „Naše stránka“), je společnost Galenoderm v zemi návštěvníka, jíž návštěvník 
poskytl své osobní údaje. 
Níže uvedené prohlášení je naše prohlášení o ochraně za společnost Galenoderm. Jsou zde uvedeny 
postupy, které dodržujeme, abychom chránili soukromí všech návštěvníků Naší stránky. 
V tomto prohlášení osobní údaje znamenají údaje, které se týkají jednotlivce a které identifikují tuto osobu, 
buď přímo, nebo nepřímo, jako je například vaše jméno nebo vaše kontaktní údaje. 
Pokud máte jakékoli otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás 
(info@galenoderm.com) nebo zástupce společnosti Galenoderm. 
 
Shromažďování, používání, zveřejňování, možnost volby 
K vašemu používání Naší stránky není vyžadována registrace. Pokud jste jen návštěvníkem, 
neshromažďujeme o vás žádné osobní údaje, kromě omezeného rozsahu údajů prostřednictvím 
používání cookies, které jsou popsány níže. Mohou však nastat okolnosti, kdy se rozhodnete zaregistrovat 
a dostávat od společnosti Galenoderm průběžné aktualizace. V těchto případech může společnost 
Galenoderm kontaktovat zaregistrované osoby za účelem zvaní jich na speciální události, poskytování jim 
informace o našich službách, publikacích a produktech, nebo za účelem jiných marketingových aktivit. 
Můžete se například rozhodnout zaregistrovat se kvůli následujícím účelům: 
 

1. E-mailová upozornění 
Galenoderm nabízí návštěvníkům stránky e-mailová upozornění, ve kterých posíláme 

zaregistrovaným osobám aktualizace v případě, že je na Naši stránku přidána nová informace. Pokud se 
rozhodnete přihlásit se k odběru těchto informací, budeme uchovávat vaše základní kontaktní údaje, jako 
je vaše jméno a e-mailová adresa. 
 

2. Vyjádření zájmu pracovat pro Galenoderm 
Naše stránka vám umožní registrovat váš zájem o práci u nás nebo podání žádosti o přijetí na 

inzerované volné pracovní místo. Bližší informace o náboru nových zaměstnanců a potřebné informace 
naleznete na Naší stránce v sekci kariéra. 
 

3. Průzkumy 
Prostřednictvím Naší stránky může společnost Galenoderm provádět průzkumy. Kromě názorů a 

zpětné vazby mohou být účastníci průzkumů požádáni o zadání osobních údajů (jméno, kontaktní údaje, 
telefonní číslo atd.). Typ údajů shromažďovaných v průzkumech může být různý. 

 
 
4. Registrace na události 
Galenoderm umožňuje registraci na události prostřednictvím Naší stránky nebo příležitostně i přes 

webové stránky třetích stran. Osobní údaje se mohou shromažďovat prostřednictvím registračních 
formulářů na události a typ shromažďovaných údajů může být různý. Galenoderm může sdílet údaje z 
registrace s třetími stranami v souvislosti s danou událostí. 

Příklady „třetích stran“ zahrnují hotely, sponzory, promotéry, organizátory událostí (včetně 
prostřednictvím webových stránek třetích stran), mluvčí, diskutující atd. Zkontrolujte si prosím údaje 
poskytnuté při jednotlivých akcích, abyste plně rozuměli, jak budou vaše údaje použity a uloženy. 

Informace získané při registraci jsou chráněny pomocí technologie šifrování, standardní pro dané 
odvětví, pokud jsou posílány přes internet. 

Když se zaregistrujete na Naši stránku, budou vaše osobní údaje uložené v našem systému řízení 
vztahů se zákazníky (CRM). Údaje o registrovaných, kteří nejsou aktivní po dobu 18 měsíců, budou z 
našeho systému CRM vymazány. 

Pokud jste se rozhodli, že v budoucnu nechcete dostávat publikace Galenoderm, zůstanou vaše 
kontaktní údaje na našem seznamu uživatelů odhlašujících odběr, aby se předešlo tomu, že v budoucnu 
dostanete publikaci Galenoderm. 



Zvláštní kategorie osobních údajů 
Galenoderm úmyslně neshromažďuje žádné zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) 
prostřednictvím Naší stránky, pokud tak nejsme povinni udělat ve smyslu zákona, například pro účely 
náboru zaměstnanců. Mezi citlivé osobní údaje patří: informace o rasovém nebo etnickém původu, 
politických názorech, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, 
zpracování genetických nebo biometrických údajů pro účely jednoznačné identifikace fyzické osoby, 
informace týkající se zdraví, informace týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby 
a v některých případech i čísla sociálního zabezpečení nebo finanční informace. 
 
Ochrana 
Galenoderm se snaží chránit důvěrnost a bezpečnost údajů, které získá v rámci své podnikatelské 
činnosti. Přístup k těmto údajům je omezen a byly přijaty zásady a postupy na ochranu těchto údajů před 
ztrátou, zneužitím a nevhodným zveřejněním. 
 
Poskytování údajů 
Galenoderm může poskytnout vaše osobní údaje mimo společnosti Galenoderm: 
 

• pokud jejich poskytnutí je nezbytné ke splnění vašeho požadavku a zahrnuje organizaci třetí 
strany, s níž má Galenoderm vztah (viz níže „Odkazy na stránky třetích stran“); nebo 

• když nás o to výslovně požádáte vy, jako návštěvník stránky; nebo 
• jak to vyžaduje soudní příkaz nebo jiná právní nebo regulační požadavek; nebo 

 
 
pokud zveřejnění souvisí s prodejem nebo jiným disponováním se všemi našimi podnikatelskými 
činnostmi nebo jejich částí. 
K provozování Naší stránky může Galenoderm využívat externích poskytovatelů služeb, například na 
pomoc s informačními technologiemi, jakož i poskytovatelů dalších administrativních pomocných služeb. 
 
Přenos osobních údajů 
Galenoderm má program k ochraně osobních údajů, který obsahuje Závazná firemní pravidla schválená 
EU. Na Naší stránce najdete bližší informace o našich závazných podnikových pravidlech. Galenoderm 
poskytne vaše osobní údaje pouze třetím stranám, které se písemně zavázaly zajistit přiměřenou úroveň 
ochrany osobních údajů. 
 
Kontrola vašich osobních údajů 
Galenoderm neshromažďuje ani nekompiluje osobní údaje získané přes Naši stránku k účelům jejich 
šíření nebo prodeje externím subjektům pro spotřebitelské marketingové účely nebo pro účely zasílání 
pošty jménem třetích stran. 
Podle zákona máte právo požadovat podrobné informace o osobních údajích, které o vás máme. 
Galenoderm umožňuje aktualizovat vaše osobní údaje a zajistit, aby byly přesné. Pokud kdykoliv budete 
chtít, aby Galenoderm opravila, smazala nebo omezila zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud 
byste chtěli potvrzení, zda Galenoderm zpracovává vaše osobní údaje, nebo ne, nebo získat přístup k 
vašim osobním údajům, uplatněte si své právo na přenositelnost údajů nebo právo odvolat souhlas se 
zpracováním údajů, prosím, kontaktujte nás (info@galenoderm.com). 
 
 
Odkazy na stránky třetích stran 
Dovolujeme si vás upozornit, že galenoderm.com někdy obsahuje odkazy na jiné stránky, které se neřídí 
tímto prohlášením o ochraně. Návštěvníci Naší stránky mohou být přesměrováni na stránky třetích stran, 
aby získali bližší informace, například o našich akcích, o sponzorovaném obsahu, o službách dodavatele, 
na stránky státních subjektů, neziskových organizací a na sociální sítě. 



Galenoderm nevydává žádná prohlášení ani nedává žádné garance o tom, jak jsou vaše údaje 
uchovávány nebo používány na serverech třetích stran. Doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení 
o ochraně na stránce každé třetí strany, na kterou je odkaz z Naší stránky, abyste zjistili, jak používá vaše 
osobní údaje. 
 
Cookies a webové signály 
Naše stránka využívá soubory cookies, webové signály a další webové technologie, jako je například 
CAPTCHA, ke zlepšení fungování Naší stránky a ke zlepšení výsledků vyhledávání. Některé sekce Naší 
stránky využívají cookies i na to, abychom vás lépe poznali a mohli vám nabídnout lepší individuální 
možnosti vyhledávání. 
 
 
Co je cookie? 
„Cookie“ je technologie, která Naší stránce umožňuje ukládat tzv. tokeny informací (identifikátory) ve 
vašem prohlížeči, které využívá jen Naše stránka, když jste na Naší stránce. Cookies se nepoužívají ke 
zjištění totožnosti nikoho, kdo jen navštíví Naši stránku. Cookies nám pomáhají sledovat modely chování 
návštěvníků, abychom mohli určit preferované lokality a jazyk uživatelů. 
Cookies se využívají i jinak. Cookies se používají i k prevenci, aby účastníci on-line hlasování při 
průzkumech veřejného mínění nehlasovali více než jednou. 
Na některých podstránkách Naší stránky se cookies používají ke sledování vašich zájmů při prohlížení 
internetu, abychom mohli relevantněji přizpůsobit reklamy určené pro vás, a abychom pochopili, co je pro 
vás důležité. 
 
Jak mohu zakázat cookies? 
Pokud si nepřejete dostávat cookies z Naší stránky nebo ze sekce vysílání, máte možnost nastavit 
prohlížeč tak, aby vás upozornil, když dostanete soubor cookie, takže se můžete rozhodnout, zda jej 
přijmete, nebo ne. Dovolujeme si vás však upozornit, že pokud ve svém prohlížeči vypnete „cookies“, 
nebudete moci plně využívat některé z Našich stránek. Například nebudete moci využívat automatické 
přihlašování a další personalizované funkce v sekci vysílání. 
 
Jaké cookies využíváme? 
Cookies využívané Naší stránkou vykonávají čtyři funkce, které jsou klasifikovány níže: 
 

1. Základní/nutné cookies 
Některé cookies, které využíváme, jsou nezbytné pro fungování Naší stránky. Například k zapamatování 
vašich přihlašovacích údajů do některých částí Naší stránky. 
 

2. Cookies ke zlepšení výsledků 
Některé cookies nám pomáhají zlepšit výsledky a design Naší stránky. To nám umožňuje měřit, kolikrát 
byla stránka navštívena, zda byla naše stránka navštívena prostřednictvím reklamy nebo jiným 
způsobem. 

3. Cookies k zajištění funkčnosti 
Některé cookies nám pomáhají zapamatovat si vaše nastavení, které jste si zvolili, nebo pomoc s dalšími 
funkcemi při prohlížení a využívání Naší stránky. Pomáhají nám zapamatovat si, co jste vybrali, takže při 
vaší opětovné návštěvě si pamatujeme vaše preference. 
 

4. Cookies umožňující zaměření na určité návštěvníky a jejich sledování  
Na některých podstránkách Naší stránky používáme cookies, abychom zjistili, jaké jsou vaše zájmy při 
prohlížení internetu, abychom vám mohli v budoucnu poskytovat služby přizpůsobené vašim zájmům. To 
nám během různých reklamních kampaní pomáhá posílat vám relevantní reklamy, z času na čas můžeme 
prohlédnout i stránky zúčastněných třetích stran. 
 



Tyto cookies shromažďují informace týkající se vaší návštěvy, kde jste se dostali k reklamě Galenoderm, 
jakou reklamu uvidíte, zda jste se na Naši stránku dostali přímo, či nepřímo, zařízení, které jste použili při 
návštěvě Naší stránky a co jste si z naší stránky stáhli. Tyto informace se shromažďují anonymně 
prostřednictvím externích dodavatelů. 
Kromě toho využíváme cookies na některých podstránkách Naší stránky ke komunikaci s externími 
dodavateli údajů s cílem extrapolovat vaše digitální chování. To nám pomáhá pochopit vaše zájmy a 
přesměrovat na vás v budoucnosti relevantnější reklamy. Informace, které dostáváme, jsou souhrnné a 
anonymní, ale obsahují i statistiky, jako například statistiky o demografii, online chování, o zájmu o 
produkty a o životním stylu. Cookies umožňující zaměření na určité návštěvníky a jejich sledování 
poskytují externí dodavatelé. Pokud byste potřebovali bližší informace o našich dodavatelích a o tom, jak 
tyto soubory cookie fungují, můžete se na nás obrátit (info@galenoderm.com). 
 
 
Co jsou webové signály? 
Galenoderm občas zveřejňuje reklamy na webových stránkách třetích stran. V rámci naší snahy sledovat 
úspěch našich reklamních kampaní můžeme občas používat technologie k identifikaci návštěvníků, jako 
jsou například "webové signály" nebo "akční tagy", které počítají návštěvníky, kteří navštívili Naši stránku 
poté, co si prohlédli bannerovou reklamu Galenoderm na webové stránce třetí strany. Nepoužíváme tuto 
technologii k získání přístupu k osobním údajům a slouží pouze pro sestavování souhrnných statistik o 
návštěvnících, kteří navštívili Naši stránku, pro účely posouzení účinnosti našich reklam. 
Tím, že přejdete na Naši stránku, souhlasíte s tím, že můžeme poslat soubor cookie a webový signál do 
vašeho počítače nebo zařízení. Pokud si nepřejete dostávat soubory cookies nebo webové signály, měli 
byste přestat používat Naši stránku nebo si upravit vaše nastavení prohlížení. 
 
Sociálně sítě 
Možná budete chtít přispívat do různých blogů, fór, internetových encyklopedií a dalších sociálních sítí 
hostovaných společností Galenoderm („Platformy sociálních sítí“), které jsme vám zpřístupnili. Hlavním 
cílem těchto Platforem sociálních sítí je usnadnit a umožnit vám sdílet obsah. Galenoderm však nenese 
odpovědnost, pokud na Platformách sociálních sítí sdílíte osobní údaje, které jsou následně použity nebo 
zneužity nebo jinak přivlastněny jiným uživatelem. 
Galenoderm může také uvádět odkazy na jiné Platformy sociálních sítí spravované na samostatných 
serverech jednotlivci nebo organizacemi, nad nimiž Galenoderm nemá žádnou kontrolu. Galenoderm 
nečiní žádné prohlášení ani nedává žádné záruky ohledně jakýchkoli jiných aspektů informací 
nacházejících se na těchto serverech. 
Odkaz na webovou stránku třetí strany nemůže být chápán jako doporučení produktů a služeb třetí strany 
nebo Galenoderm ze strany Galenoderm nebo třetí strany. Galenoderm nečiní žádné prohlášení ani 
nedává žádné ujištění o tom, jak jsou údaje o uživatelích uchovávány nebo používány na serverech 
třetích stran. Doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně na stránce každé třetí strany, na 
kterou je odkaz z Naší stránky, abyste zjistili, jak používá vaše osobní údaje. 
 
Děti 
Tato webová stránka (Naše stránka) není určena pro děti. Chápeme význam ochrany informací o dětech, 
a to zejména v on-line prostředí, a nebudeme vědomě sbírat ani uchovávat informace o dětech. 
 
 
Změny tohoto prohlášení o ochraně 
Galenoderm může toto prohlášení o ochraně podle potřeby měnit. Pokud budou provedeny změny 
prohlášení, upozorňujeme, že může trvat do 30 pracovních dní, než budou implementovány nové zásady 
ochrany. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, pokud chcete monitorovat změny. 
 
 
 



Odhlášení se z odběru 
Galenoderm vám poskytuje možnost volby, pokud jde o shromažďování a používání vašich osobních 
údajů. Pokud jste se registrovali k odběru jakýchkoliv aktualizací souvisejících se společností Galenoderm 
přes stránku galenoderm.com a nepřejete si dostávat v budoucnu další e-maily, prosím, navštivte naši 
stránku k odhlášení se z odběru v aplikaci, do které jste se zaregistrovali. 
 
Stížnosti 
Pokud máte obavy, že Galenoderm porušila právní úpravu ochrany osobních údajů nebo jakýkoliv jiný 
předpis, můžete se obrátit na svého obvyklého místního zástupce Galenoderm. Galenoderm prozkoumá 
vaši stížnost a poskytne vám informace, jak bude vaše stížnost vyřízena. 
Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým Galenoderm vyřešila vaši stížnost, máte právo podat stížnost 
orgánu ochrany osobních údajů ve vaší zemi. Můžete se také obrátit na soud s příslušnou jurisdikcí. 
 
Kontaktujte nás 
Pokud máte otázky nebo pokud nemáte pocit, že toto prohlášení o ochraně odstranilo vaše obavy, obraťte 
se přímo na nás (info@galenoderm.com) nebo prostřednictvím vašeho obvyklého zástupce Galenoderm. 
 


