
  

 

PRILOG 2 

OBAVIJEST O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA 

STRUČNI SKUP 10. MEDIP 

 

(dalje u tekstu: „Obavijest“) 

 

ROCHE d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269 A (“Roche”) posebnu pozornost posvećuje zaštiti 
vaših osobnih podataka. U ovoj Obavijesti nalaze se informacije o vrstama osobnih podataka koje 
Roche obrađuje u vezi s Vašim sudjelovanjem na stručnom skupu 10. MEDIP koji će se održavati od 4. 
do 6. ožujka 2022. 

Roche se u ovoj Obavijesti spominje korištenjem pojmova „mi“, „nas“ i „naš“. 

Za potrebe ove Obavijesti, pojam “Osobni Podaci” znači bilo kakvi podaci koji otkrivaju vaš identitet, 
izravno ili neizravno, uključujući, ali ne ograničeno na, vaše ime, adresu, adresu elektroničke pošte, 
broj telefona, iznos primitaka i koristi koji ćete ostvariti u odnosu s nama u vezi sa sudjelovanjem na 
stručnom skupu (npr. trošak bodova Vaše komore za program trajne medicinske izobrazbe), podatke 
o IP adresi s koje ste pristupili virtualnom stručnom skupu kao i podatke o nazivu uređaja koji ste 
pristupili virtualnom stručnom skupu i sl. 

Identitet i kontaktni podaci voditelja obrade 

Voditelj obrade je: ROCHE d.o.o., Ulica Grada Vukovara 269 A, 10000 Zagreb 

Voditelja obrade možete kontaktirati poštom ili na adresu elektroničke pošte, u nastavku: 

ROCHE d.o.o. 

Ulica grada Vukovara 269 A, 10000 Zagreb 

n/r službenik za zaštitu osobnih podataka 

ili 

na e-mail: szop.hrvatska@roche.com 

Izvori Vaših Osobnih Podataka? 

Vaše Osobne Podatke prikupljamo isključivo od Vas, te smo Vas kontaktirali na temelju Vaše privole 
koja je unesena u naš sustav (CRM sustav), bilo da ste nam tu privolu dali potpisivanjem našeg 
obrasca privole na sastanku, prethodnom stručnom skupu ili u sklopu druge interakcije s našim 
zaposlenicima, ili tako što ste se registirali kao korisnik na portalu roche.pro. hr.  

Nadalje, obrađujemo i Osobne Podatke koje ćete nam dati u sklopu prihvata pozivnice za 
sudjelovanje na stručnom skupu 10. MEDIP, odnosno one Osobne Podatke koje s nama podijelite 
tijekom trajanja skupa. Napominjemo kako se Vaše sudjelovanje na skupu neće snimati; ako ćete 
imati kakvih pitanja, ta ćete pitanja moći postaviti u okviru „chat“ funkcije te će se ona pročitati 
predavačima bez otkirvanja Vašeg identiteta.  
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Kako i zašto obrađujemo vaše Osobne Podatke? 

Vaše Osobne Podatke obrađujemo u sljedeće svrhe: 

- kako bismo Vas registrirali te Vam omogućili virtualno sudjelovanje na stručnom skupu 10. 
MEDIP, 

- kako bismo provjerili mogućnosti i platili trošak bodovanja Vašeg sudjelovanja na stručnom 
skupu 10. MEDIP kao programa trajne medicinske izobrazbe od strane Vaše komore, ako je 
primjenjivo, što uključuje i našu obvezu da Vam dostavimo potvrdu o obračunatim i plaćenim 
davanjima za navedeni trošak, 

- kako bismo Vam dostavili informacije o stručnom skupu 10. MEDIP, što uključuje i sve 
novosti, izmjene, otkazivanje i slično, 

- kako bismo Vam dostavili sve informacije o načinu virtualnog povezivanja, 
- kako bismo s Vama komunicirali o Vašem iskustvu sudjelovanja na skupu,  
- kako bismo evidentirali ukupan iznos prijenosa vrijednosti (novčanog iznosa ili iznosa u 

naravi) koje smo izvršili u Vašu korist u vezi s Vašim sudjelovanjem na stručnom skupu (npr. 
kroz plaćanje bodovanja Vašeg sudjelovanja kod Vaše komore). 

Prilikom korištenja tehničkih alata i platformi za video konferencije, kao što su Zoom, Microsoft Team 
i druge, može doći do prikupljanja Vaših Osobnih Podataka poput IP adrese i naziva uređaja od strane 
društva koje su vlasnici tih alata i platformi u svrhu zakazivanja i izrade zapisa sastanka, poboljšavanja 
Vašeg korisničkog iskustva i prilagodbe Vašim preferencama. 

Pravna osnova obrade 

Vaše osobne podatke obrađujemo radi izvršenja vašeg ugovora s nama koji je nastao prihvatom 
našeg pozivnog pisma za virtualno sudjelovanje na stručnom skupu 10. MEDIP elektroničkim 
potpisom (čl. 6. st. 1. toč. b) Opće Uredbe o osobnim podacima. Tim ugovorom smo preuzeli obvezu 
omogućiti Vam sudjelovanje na stručnom skupu te snositi trošak bodavanja Vašeg sudjelovanja od 
strane Vaše komore, ako je primjenjivo, u sklopu programa Vaše trajne medicinske izobrazbe. 

Tijekom stručnog skupa može doći i do prikupljanja Osobnih Podataka vezanih uz prijavljivanje 
nuspojava i izvršavanje farmakovigilancijskih aktivnosti. Prikupljanje i obrada vaših podataka u ove 
svrhe nužna je radi ispunjavanja naših pravnih obveza što uključuje i mogućnost prijavljivanja tih 
podataka nadležnim tijelima (čl. 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o osobnim podacima). Ovi su podaci od 
velike važnosti za javno zdravlje i koristit će se za otkrivanje, procjenu, razumijevanje i prevenciju 
štetnih događaja ili drugih rizika vezanih uz korištenje lijekova. Za više informacija o tome kako 
koristimo i dijelimo Osobne Podatke u navedenu svrhu, molimo da pogledate našu Obavijest o zaštiti 
osobnih podataka u području farmakovigilancije koja će se odgovarajuće primijenivati tijekom 
stručnog skupa 10. MEDIP. 

Iznimno, Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa (čl. st. 1. toč. f) 
Opće uredbe o zaštiti podataka) kada ih obrađujemo u svrhu evidentiranja prijenosa vrijednosti 
prema zdravstvenim radnicima. Naime, mi smo samostalno i kao dio Roche Grupe (pojam Roche 
Grupa znači povezana društva u smislu Zakona o trgovačkim društvima sa matičnim društvom Roche 
Holding Ltd iz Basela, Švicarska Konfederacija) obvezni otvoreno i transparentno poslovati u 
odnosima sa zdravstvenim radnicima, na temelju važećih zakona (samostalno i kao povezanog 
društva Roche Grupe) ili posebnih, samoregulacijskih (autonomnih) pravila i kodeksa koja se 
primjenjuju na proizvođače lijekova kao što su Kodeks Europske federacije farmaceutske industrije i 



  

 

njezinih udruga, odnosno Kodeks Inovativne farmaceutske inicijative – iF!. Navedena obveza 
transparentnog i otvorenog poslovanja znači da moramo prikupljati, bilježiti, obrađivati i objavljivati 
podatke o prijenosima vrijednosti zdravstvenim radnicima, uključujući i o prijenosima vrijednosti u 
vezi sa sudjelovanjem zdravstvenih radnika na stručnim skupovima, tijekom jednogodišnjeg 
izvještajnog razdoblja. Vaše osobne podatke (konkretno, podatke o prijenosima vrijednosti koje smo 
učinili u Vašu korist tijekom godine dana) nećemo objaviti javno, osim ako nam za takvu objavu ne 
date posebnu privolu. Javno obavljujemo zbirne podatke o prijenosima vrijednosti u korist 
zdravstvenih radnika (bez otkrivanja Vašeg identiteta).  

Primatelji vaših Osobnih Podataka 

Vaše Osobne podatke možemo dijeliti s Rocheovim povezanim društvima širom svijeta (Roche 
Grupa). Roche Grupa ova povezana društva će koristiti vaše Osobne Podatke u iste svrhe kao i mi. 
Popis povezanih društava u sastavu Roche Grupe dostupan je u tekućem godišnjem izvješću koje 
možete pronaći u rubrici Investitori na stranicama www.roche.com.  

Vaše Osobne Podatke također možemo dijeliti s trećim osobama, kao što su naši dobavljači, u 
sljedeće svrhe: 

- radi olakšavanje provedbe Rocheovih poslovnih transakcija; 
- radi izvršavanja poslova tehničkog održavanja naših internetskih stranica i drugih mrežnih 

platformi; 
- radi provedbe pripajanja, spajanja, prijenosa kontrole ili drugog postupka restrukturiranja  u 

kojima Roche sudjeluje ili radi provedbe Rocheovih financijskih aranžmana; 
- radi odgovaranja na zahtjeve nadležnih tijela, ili kada je utemeljeno na važećim zakonima, 

sudskim nalozima ili podzakonskim propisima; i 
- kada je nužno radi revizije poslovanja ili radi istrage ili odgovora na pritužbu ili sigurnosnu 

prijetnju. 

Za potrebe tehničke organizacije stručnog skupa 10. MEDIP i kao virtualnog skupa angažirali smo 
agenciju Penta d.o.o. iz Zagreba, Kršnjavoga 25. Njima ćemo proslijediti Vaše ime i prezime te e-mail 
adresu kako bi Vam poslali poveznicu za spajanje na virtualni stručni skup koji će se odvijati putem 
virtualne streaming platforme Vimeo.  

Virtualna platforma za streaming stručnog skupa 10. MEDIP – Vimeo - je platforma putem koje će 
tehnički organizator Penta d.o.o. organizirati virtualni prijenos (streaming) stručnog skupa 10. MEDIP. 
Virtualno ćete pratiti stručni skup 10. MEDIP na web-stranici tehničkog organizatora Penta d.o.o., 
budući da će platforma Vimeo biti umetnuta (embbeded) na web-stranici tehničkog 
organizatora.Web-stranici tehničkog organizatora pristupit ćete putem poveznica s podatcima 
(korisničko ime, lozinka) koje će Vam na Vašu e-mail adresu poslati tehnički organizator.  

Virtualna platforma će se koristiti za funkcije kao što je: 

- omogućavanje streaminga/prijenosa stručnog skupa 10. MEDIP, 
- osiguravanje network alata poput slanja poruka i chata. 

Napominjemo kako će tehnički organizator pratiti Vaše uključivanje i isključivanje iz prijenosa 
stručnog skupa 10. MEDIP kako bismo mogli provjeriti okolnosti o Vašem sudjelovanju u vezi s 
evidentiranjem bodova kod Vaše komore u sklopu trajne medicinske izobrazbe.  



  

 

Napominjemo kako web-stranica tehničkog organiztora u pravilu bilježi i Osobne Podatke kao što su 
IP adresa i naziv uređaja kojim pristupate web-stranici . Više informacije o načinu na koji agencija 
Penta d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke možete dobiti na https://www.penta-zagreb.hr/pravila-
privatnosti/. 

Međunarodni prijenosi vaših Osobnih Podataka 

Osobni Podaci koje nam dadete u vezi sa virtualnim sudjelovanjem na stručnom skupu 10. MEDIP 
mogu biti preneseni ili pohranjeni u države sa drugačijim režimom zaštite osobnih podataka u odnosu 
na režim u državi iz koje potječete, što znači i u države sa manje strožim režimom zaštite osobnih 
podataka nego u vašoj državi. Svaki takav eventualni prijenos bit će izvršen u skladu s važećim 
zakonom. 

Ako se na obradu vaših Osobnih Podataka primjenjuje Opća Uredba: Za prijenose Osobnih Podataka 
trećim zemljama izvan Europske unije (EU), Europskog gospodarskog prostora (EEA) ili u odsustvu 
odluke o adekvatnosti, unutar Roche Grupe, sa poslovnim partnerima i dobavljačima, sklapamo 
ugovore koji sadrže Standardne ugovorne klauzule EU koje u skladu s  odlukama Komisije EU od 27. 
prosinca 2004. godine (2004/915/EZ) i 5. veljače 2010. godine (C(2010)593) predstavljaju 
odgovarajuća i prikladna jamstva za osiguravanje sukladnosti s Općom Uredbom. 

Razdoblje zadržavanje / pohrane vaših Osobnih Podataka 

Trajanje razdoblja pohrane vaših Osobnih Podataka razlikuje se ovisno o svrsi prikupljanja i obrade 
vaših Osobnih Podataka. U većini slučajeva, podatke čuvamo tri (3) godine od naše zadnje interakcije 
s vama. Međutim, kada je takva obveza propisana zakonom, vaše Osobne Podatke možemo 
pohranjivati i na dulje razdoblje. Na primjer, farmakovigilancijska izvješća čuvaju se najmanje 25 
godina nakon povlačenja proizvoda u zadnjoj državi u kojoj je proizvod stavljen u promet. Financijske 
evidencije, poput računa ili evidencija o prijenosima vrijendosti izvršenih u korist zdravstvenih 
radnika se čuvaju 11 godina.   

Vaša prava ako se na vaše podatke primjenjuje Opća Uredbom 

Ako se na vaše Osobne Podatke primjenjuje Opća Uredba o osobnim podacima (tj. ako ste osoba 
unutar Europskog gospodarskog prostora), imate sljedeća prava u vezi s vašim Osobnim Podacima: 

pravo pristupa vašim Osobnim Podacima u posjedu Rochea; 

pravo ispravljanja netočnih ili nepotpunih Osobnih Podataka; 

pravo tražiti kopiju vaših Osobnih Podataka u elektroničkom formatu radi prosljeđivanja trećim 
osobama ili, na Vaš zahtjev, izravnog slanja takvih Osobnih Podataka od strane Rochea jednoj ili više 
trećih osoba; 

pravo ulaganja prigovora na obradu vaših Osobnih Podataka u marketinške i druge svrhe; 

pravo brisanja vaših Osobnih Podataka kad više nisu potrebni za svrhe u koje ste ih dali, kao i pravo 
na ograničenje obrade vaših Osobnih Podataka za određene ograničene svrhe kada brisanje nije 
moguće. 

Napominjemo da je brisanje ili ograničenje obrade moguće isključivo ako i u mjeri u kojoj se obrada 
vaših Osobnih Podataka temelji na vašoj privoli ili našim legitimnim interesima. Ako se obrada 
podataka temelji na privoli, imate pravo povući privolu u bilo kojem trenutku, uz napomenu da 



  

 

povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije povlačenja iste. U 
slučaju zahtjeva za brisanjem možemo zadržati kopiju vaših Osobnih Podataka za potrebe naše 
evidencije te da bismo izbjegli upisivanje vaših Osobnih Podataka u naše sustave nakon što 
podnesete navedeni zahtjev. 

Ako vjerujete ili držite da naša obrada podataka nije u skladu s Općom Uredbom, imate pravo 
podnijeti pritužbu odgovornom nadzornom tijelu. 

Sigurnost podataka 

Roche i njegovi dobavljači i poslovni partneri poduzimaju razumne korake radi zaštite Osobnih 
Podataka kojima pristupamo ili koje dobijemo putem ove internetske stranice od gubitka, zlouporabe 
i neovlaštenog pristupa, otkrivanja, izmjene ili uništenja. Međutim, Roche ne daje nikakva jamstva u 
vezi sa sigurnošću vaših Osobnih Podataka i ne odgovara, u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj 
zakonom, za štetu eventualno prouzročenu gubitkom, zlouporabom i neovlaštenim pristupom, 
otkrivanjem, izmjenom ili uništenjem.  

Ažuriranje ove Obavijesti o Privatnosti 

Roche pridržava pravo povremenih izmjena ove Obavijest. Sve eventualne izmjene ove Obavijesti bit 
će objavljene stranici rochepro.hr. Roche preporučuje da redovito provjeravate je li došlo do 
promjena ove Obavijesti. Datum svih izmjena naveden je na vrhu ove Obavijesti. 

 


