
1. Zásady ochrany soukromí. 

Verze 6. Tato stránka byla naposledy upravena 17. 4. 2019. 

Tyto zásady ochrany soukromí platí pro web a služby C-Lys. C-Lys je ochranná známka 
belgické společnosti Akcelis s registračním číslem podnikatelského subjektu 
BE0634985259. Používáním webu a služeb C-Lys dáváte najevo, že jste si přečetli tyto 
zásady ochrany soukromí a díky tomu jste vyjádřili souhlas se shromažďováním a 
zpracováním svých osobních údajů způsobem popsaným v těchto zásadách. C-Lys 
neodpovídá za zásady ochrany soukromí jiných webů a zdrojů. Tyto zásady ochrany 
soukromí popisují používání webu C-Lys („webu“) a fungování služeb poskytovaných 
společností Akcelis pod obchodním názvem C-Lys („C-Lys“ nebo „my/nás/nám“). Tyto 
zásady popisují způsoby, jak C-Lys shromažďuje, používá, chrání a sdílí údaje. 
Umožňují také přesně pochopit, jak přesně pracujeme. 

Náš web můžete navštívit, aniž byste sdělovali osobní údaje. Osobní údaje od vás 
získáme pouze v následujících případech: (i) zaregistrujete se pomocí formuláře pro 
určitou studii na webu, (ii) přihlásíte se k odběru zpravodaje, (iii) vyplníte kontaktní 
formulář, (iv) odešlete nám e-mail, (v) odešlete nám informace poštou, (vi) poskytnete 
nám informace telefonicky a/nebo (vii) vyplníte průzkum. Osobní údaje, které nám 
poskytnete, používáme pouze pro služby nebo účely, ke kterým jste nám dali souhlas. C-
Lys podnikla opatření k ochraně vašich údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně 
osobních údajů, - nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) a belgickým zákonem o ochraně 
soukromí (zákon z 30. července 2018 o ochraně soukromí vzhledem ke zpracování 
osobních údajů). 

Byl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) a o jeho jmenování byl 
informován úřad na ochranu osobních údajů. 

1.1 Osobní údaje 

Osobními údaji rozumíme jakékoli informace, které se vás týkají a které jste C-Lys 
poskytli při registraci prostřednictvím formuláře pro konkrétní studii, vyplněním 
průzkumu, přihlášením odběru zpravodaje, pomocí kontaktního formuláře nebo 
telefonicky po předchozí registraci na našem webu. 

C-Lys omezuje shromažďování osobních údajů na ty údaje, které jsou nezbytné k 
dosažení cíle jejich použití. Doba uchovávání údajů nikdy není delší než období, během 
kterého jsou údaje nezbytné k dosažení cíle, ke kterému jsou shromážděny.  

1.1.1 Použití vašich osobních údajů 

• Přihlásíte se do konkrétní studie a dáte souhlas s použitím svých osobních údajů 
v kontextu předvýběru pro studii: standardním postupem je, že údaje poskytnuté 
ve formuláři pro konkrétní klinickou studii jsou vaše jméno, příjmení, datum 
narození, pohlaví, město, PSČ, e-mail, telefonní číslo a oblast zájmu. V tomto 
případě C-Lys jedná jako „zpracovatel údajů“ jménem zadavatele, který je 
„správcem údajů“. V závislosti na typu studie můžete C-Lys také poskytnout další 
osobní údaje (např. zdravotní stav), ale C-Lys omezí shromažďování osobních 
údajů na takové údaje, které jsou nezbytné k dosažení cíle jejich použití. Tyto 
další údaje můžete poskytnout pomocí formuláře žádosti (dotazník pro studii) na 
našem webu, během telefonního rozhovoru s námi nebo s vybraným externím call 
centrem. Zavazujete se, že poskytnuté údaje budou přesné, úplné a aktuální. 
Berete na vědomí, že registrace představuje ekvivalent udělení písemného 



souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů, včetně citlivých údajů, jako je 
zdravotní stav, životní styl a údaje o etnickém původu. 

o Na základě informací, které poskytnete prostřednictvím formuláře žádosti, 
určíme, zda splňujete různá kritéria předběžného výběru pro konkrétní 
studii. V případě předvýběru formou telefonního rozhovoru budou vaše 
osobní údaje předány vybranému externímu call centru. Pouze pokud 
splníte kritéria online a případně telefonního předvýběru, budou vaše 
osobní údaje předány výzkumnému středisku, které je zapojeno do 
konkrétní studie. Výzkumné středisko vás může kontaktovat, aby s vámi 
dále promluvili o studii. C-Lys vám také může domluvit schůzku ve 
výzkumném středisku. Sdílení vašich osobních údajů s výzkumným 
střediskem zapojeným do studie neznamená, že jste skutečně do studie 
zařazeni. To je mimo kompetence a služby C-Lys a o zařazení s vámi 
bude podrobně jednat výzkumné středisko až po dalším hodnocení, které 
provede. Než budete skutečně zařazeni do klinické studie, musíte také 
podepsat samostatný formulář informovaného souhlasu. C-Lys nenese 
odpovědnost za nakládání s vašimi osobními údaji ve výzkumném 
středisku. C-Lys/Akcelis nemá jakoukoli odpovědnost za realizaci klinické 
studie, ověření (zdravotních) údajů potenciálních uchazečů a/nebo získání 
informovaného souhlasu uchazečů s účastí v klinické studii.  

o Online formulář C-Lys ke konkrétní studii využívá technologii 

automatizovaného rozhodování, aby bylo omezeno shromažďování údajů 

od uchazečů, kteří nesplňují předpoklady k zařazení do propagované 

klinické studie, a kvůli zvýšení efektivity služeb poskytovaných C-Lys. 

Odpovědi na určité otázky v dotazníku vedou k různým návazným 

otázkám, které dále určí, zda jste vhodnými uchazeči pro danou studii. 

Uchazeči, kteří jsou automatizovanou rozhodovací technologií označeni za 

vhodné, budou dále posouzeni ze strany C-Lys kvůli ověření, zda daní 

uchazeči opravdu podmínkám studie vyhovují.  

Toto automatizované rozhodování je nutné k navázání smluvního vztahu s 

uchazeči o účast ve studii. Pokud tedy uchazeč nechce být předmětem 

automatizovaného rozhodování, nemůže žádat o účast ve studii pomocí 

služeb poskytovaných C-Lys.  

• Přihlásíte se k odběru zpravodaje: 
 

o Pomocí formuláře odběru: standardní údaje poskytované ve formuláři 
přihlášení odběru jsou jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, země a 
město, kde bydlíte, e-mail, telefonní číslo a oblast zájmu. C-Lys je v tomto 
případě „správcem údajů“. Tyto kontaktní údaje budou uloženy v databázi 
C-Lys, aby vám C-Lys mohla zasílat zpravodaj e-mailem, poštou nebo 
SMS.  

o To provedete označením možnosti „I want to receive the newsletter“ 
během registrace do konkrétní studie. Pokud tuto možnost vyberete, 
budou v databázi C-Lys uloženy pouze vaše kontaktní údaje (jméno, 
příjmení, rok narození, pohlaví, země a město, kde bydlíte, e-mail, 
telefonní číslo a oblast zájmu), aby vám C-Lys mohla zasílat zpravodaj e-
mailem, poštou nebo SMS.  

 



• Vyplníte průzkum a dáte nám souhlas s použitím vašich osobních údajů v 
kontextu tohoto průzkumu: standardně ve formuláři průzkumu můžete 
poskytnout následující údaje: věk, pohlaví, zemi, kde bydlíte; za určitých 
okolností vás můžeme požádat o poskytnutí dalších údajů, jako je jméno, 
příjmení, datum narození, pohlaví, město, PSČ, e-mail, telefonní číslo nebo 
oblast zájmu a můžeme vám klást otázky specifické pro daný průzkum 
ohledně vašeho zdravotního stavu. V tomto případě C-Lys jedná jako „správce 
údajů“ nebo „zpracovatel údajů“ jménem zadavatele, který je „správcem 
údajů“. V závislosti na typu průzkumu můžete C-Lys také poskytnout další 
osobní údaje (např. specifické údaje o zdravotním stavu), ale C-Lys omezí 
shromažďování osobních údajů na takové údaje, které jsou nezbytné k 
dosažení cíle jejich použití. Tyto další údaje můžete poskytnout 
prostřednictvím formuláře na našem webu. Zavazujete se, že poskytnuté 
údaje budou přesné, úplné a aktuální. Berete na vědomí, že vyplnění 
průzkumu představuje ekvivalent udělení písemného souhlasu se 
zpracováním vašich osobních údajů, včetně citlivých údajů, jako je zdravotní 
stav, životní styl a údaje o etnickém původu. 

o Na základě informací, které poskytnete prostřednictvím průzkumu, 
určíme, zda splňujete různá kritéria předběžného výběru pro konkrétní 
průzkum. Pouze pokud splníte kritéria předvýběru po online 
předvýběru, budou vaše osobní údaje použity k analýze průzkumu.  

o Online průzkum C-Lys ke konkrétní studii využívá technologii 
automatizovaného rozhodování, aby bylo omezeno shromažďování 
údajů od uchazečů, kteří nesplňují předpoklady k zařazení do 
propagovaného průzkumu, a kvůli zvýšení efektivity služeb 
poskytovaných C-Lys. Odpovědi na určité otázky v průzkumu vedou k 
různým návazným otázkám, které dále určí, zda jste vhodnými 
uchazeči pro daný průzkum.  

o Toto automatizované rozhodování je u některých průzkumů nutné k 
navázání smluvního vztahu s uchazeči o účast v průzkumu. Pokud tedy 
subjekt nechce být předmětem automatizovaného rozhodování, 
nemůže žádat o účast v konkrétním průzkumu pomocí služeb 
poskytovaných C-Lys.  

Jakmile při registraci na našem webu, vyplnění průzkumu nebo přihlášení odběru 
zpravodaje uvedete, že jste si přečetli naše zásady ochrany soukromí, že jim rozumíte a 
souhlasíte s nimi, souhlasíte se zpracováním osobních údajů popsaným v tomto 
dokumentu. Doba uchovávání údajů nikdy nepřekračuje období nezbytné k dosažení cíle 
nebo období uvedené v souvisejících zákonných/regulačních předpisech (např. pro účely 
kontroly kvality nebo inspekcí ze strany regulačních orgánů). 

Platí následující období uchovávání údajů: 

- Pokud se registrujete k odběru zpravodaje: Přijetím těchto zásad ochrany 
soukromí souhlasíte s následujícími body: 

o C-Lys zpracovává, používá a uchovává vaše osobní údaje po dobu, kdy 
budete mít přihlášen odběr zpravodaje: konec kalendářního roku 
registrace + 5 let. Toto období uplatňujeme, abychom byli schopni vám 
zasílat informace o budoucích klinických studiích nebo s vámi mohli 
zůstat v kontaktu kvůli dalším službám C-Lys. 

- Pokud se registrujete do konkrétní studie: Přijetím těchto zásad ochrany soukromí 
souhlasíte s následujícími body: 



o C-Lys zpracovává, používá a uchovává vaše osobní údaje do konce 
období náboru prováděného C-Lys (jak je uvedeno na webu studie), a to 
nezávisle na tom, zda budete do studie zařazeni nebo ne. 

o Během tohoto období C-Lys vaše osobní údaje nezablokuje ani 
neodstraní.  

Po uzavření období náboru prováděného C-Lys budou vaše osobní údaje 
uzamčené a archivované po dobu 15 let pro dokumentační účely. Po uplynutí 
tohoto archivačního období 15 let budou vaše údaje trvale odstraněny. 

- Pokud vyplníte konkrétní průzkum: Přijetím těchto zásad ochrany soukromí 
souhlasíte s následujícími body: 

o C-Lys bude vaše osobní údaje zpracovávat a používat po následující 
období: doba trvání průzkumu + 1 měsíc 

o Během tohoto období C-Lys vaše osobní údaje nezablokuje ani neodstraní.  

Po tomto období (doba trvání průzkumu + 1 měsíc) budou vaše osobní údaje 
uzamčené a archivované po dobu 5 let pro dokumentační účely. Po uplynutí tohoto 
archivačního období 5 let budou vaše údaje trvale odstraněny. 

1.1.2 Možnosti související s osobními údaji 
 

Nabízíme bezplatné služby, abyste mohli uplatnit svá práva jako subjekt údajů. Své osobní 

údaje, které nám poskytujete, můžete prohlížet, měnit a odstranit a dále můžete vůči 

zpracování svých osobních údajů vznést námitku (platí však určité podmínky): 

• Máte právo prohlížet a měnit své osobní údaje: Pokud budete chtít, můžete požádat 
o přehled svých osobních údajů a podle potřeby je doplnit. 

• Máte právo na přenositelnost údajů: V případě, že jste se zaregistrovali k účasti ve 
studii nebo k odběru zpravodaje a poskytli jste nám své osobní údaje, máte právo 
obdržet kopii svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a 
strojově čitelném formátu pro přenos údajů do jiné organizace. 

• Máte právo požádat o odstranění svých osobních údajů: Můžete se kdykoli 
rozhodnout, že chcete své údaje z naší databáze odstranit pro budoucí použití. 
Toto právo může být omezeno našimi právními závazky nebo potřebou údaje 
uchovávat pro archivační účely vědeckého výzkumu. 

• Máte právo odvolat svůj souhlas s jakýmkoli budoucím použitím svých osobních 
údajů pro konkrétní studii. Toto právo může být omezeno našimi právními závazky 
nebo potřebou údaje uchovávat pro archivační účely vědeckého výzkumu. Po 
ověření žádosti budou vaše osobní údaje odstraněny z databáze C-Lys pro 
budoucí použití. 

• Máte právo zrušit odběr zpravodajů C-Lys, abychom vás dále nekontaktovali.  
• Máte právo požadovat omezení zpracování svých údajů: Jakmile vaši žádost 

obdržíme, vyhodnotíme, zda je oprávněná. Pokud bude oprávněná, budou vaše 
osobní údaje odstraněny z databáze C-Lys pro budoucí použití.  

• Dále máte právo vznést námitku vůči zpracování svých osobních údajů: Jakmile 
vaši žádost obdržíme, vyhodnotíme, zda je oprávněná. Pokud bude oprávněná, 
budou vaše osobní údaje odstraněny z databáze C-Lys pro budoucí použití. 
 

Výše uvedená osobní práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete pomocí 

online kontaktního formuláře na našem webu. Po ověření vaší totožnosti uděláme vše, co 

bude přiměřeně v našich silách, abychom vaší žádosti vyhověli, pokud to nebude 

vyžadovat naprosto nepřiměřená opatření (např. pokud to bude technicky nebo 

https://www.c-lys.com/en/contact-us


organizačně téměř nemožné nebo extrémně nákladné). Můžeme odmítnout zpracovat 

žádosti, které budou nepřiměřené, opakované nebo systematické. 

Kromě práv uvedených v této části můžete také podat stížnost na zpracování svých 

osobních údajů společností C-Lys u místního dozorového úřadu.  

1.1.3 Předávání osobních údajů třetím stranám 

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, sdílet či distribuovat ani rozšiřovat jakýmkoli 
způsobem třetím stranám, pokud není v těchto zásadách ochrany soukromí uvedeno 
jinak. 

C-Lys může najímat subdodavatele, kteří budou poskytovat služby jménem C-Lys. 
Všichni subdodavatelé získají přístup k údajům pro účely poskytování služeb C-Lys 
pouze tehdy, pokud C-Lys subdodavatele najala v souladu s účely, ke kterým byly údaje 
původně získány. Použití údajů pro jiné účely je zakázáno. Toto ustanovení je vždy 
uvedeno ve smlouvě s těmito subdodavateli. 

Seznam subdodavatelů, které může C-Lys využívat: 

- Poskytovatelé cloudových služeb 
- Poskytovatelé služeb hostingu webů 
- Poradenské služby v oboru IT 
- Poradenské služby pro zajištění kvality 
- End-to-end šifrování 
- Služby call center  

V rámci služeb, které C-Lys zajišťuje, je možné, že vaše údaje budou kontrolovány 
auditory, státními inspektory a/nebo inspektory agentury EMA (European Medicines 
Agency), FDA (Food and Drug Agency) a/nebo zástupci našich zákazníků, aby bylo 
zajištěno, že C-Lys a její subdodavatelé jednají v souladu s platnými zákony, předpisy a 
správnou klinickou praxí (good clinical practice, GCP). 

V případě, že společnost C-Lys nebo Akcelis (nebo její část) bude prodána nebo 
převedena, mohou být informace, které máme v držení, součástí převáděných aktiv. V 
tom případě budou tyto informace i nadále používány v souladu s těmito zásadami 
ochrany soukromí a budete o tom písemně nebo e-mailem informováni. 

Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud k tomu budeme právně nuceni, nebo pokud je 
takový krok podle našeho uvážení přiměřeně nezbytný k dodržení právních procedur, v 
reakci na reklamace nebo kvůli ochraně práv C-Lys, jejích zákazníků, zaměstnanců a 
veřejnosti. 

Webové stránky C-Lys nejsou určeny k hlášení vedlejších léčebných účinků spojených s 
užíváním léčivých přípravků nebo s účastí v klinické studii. Pokud nám však poskytnete 
informace o jakýchkoli vedlejších účincích, jsme nuceni na to reagovat a/nebo to ohlásit 
zadavateli klinické studie. To znamená, že vás případně můžeme kontaktovat, abychom 
získali více informací (např. o vaší anamnéze) v kontextu těchto vedlejších účinků. Tyto 
informace poté budou předány zadavateli klinické studie. Zadavatel vás také může 
kontaktovat přímo v kontextu návazných opatření nebo oznámení zdravotních vedlejších 
účinků. 

C-Lys je belgická společnost. Zpracování a/nebo předávání údajů však může probíhat v 
zemích, které leží mimo Evropskou unii. Na základě paragrafu 21 belgického zákona o 
ochraně soukromí a článků 44-47 obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů, - nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), mohou být osobní údaje předávány pouze do 
zemí, které zajišťují stejnou adekvátní úroveň ochrany a ve kterých jsou dodržovány 



stejné nebo adekvátní ustanovení jako v nařízení GDPR. Země, doba předání, 
uchovávání, typ údajů a přesné cíle jsou kritéria, která je nutné zkoumat případ od 
případu. C-Lys zaručuje, že nedojde k žádnému předání do třetích zemí za účelem 
zpracování nebo uchování údajů, aniž by byly podniknuty nezbytné kroky k dodržení 
požadavků na jejich ochranu uvedených v nařízení GDPR.  

Mechanismus předání, který může C-Lys použít při předání vašich osobních údajů: 

• Rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti 

• Potvrzení Privacy Shield 

• Standardní smluvní doložky formulované Evropskou komisí 

• Váš výslovný souhlas s předáním 

1.1.4 Zabezpečení vašich údajů 

C-Lys v možném rozsahu přijme technická, fyzická a organizační bezpečnostní opatření, 
která odpovídají platným zákonům v oblasti soukromí a zabezpečení údajů, aby zaručila 
bezpečné zpracování vašich osobních údajů. Riziko náhodného nebo neoprávněného 
zničení, náhodné ztráty, pozměnění nebo zpřístupnění neoprávněným osobám a další 
neoprávněné zpracování vašich osobních údajů je proto omezeno na minimum. Postupy 
zabezpečení a správy jsou pravidelně revidovány v souladu s nejnovějším vývojem 
technologií. To zahrnuje také využití externího bezpečnostního poradce. C-Lys uchovává 
vaše osobní údaje ve své databázi na speciálně chráněných serverech v Nizozemsku, 
které jsou certifikovány podle norem ISO27001, ISO9001 a NEN7510. Normy ISO27001 
a NEN7510 jsou mezinárodně uznávané normy pro informační bezpečnost. Norma 
ISO9001 je mezinárodní norma pro systémy řízení kvality. Přístup k databázi je umožněn 
pouze osobám se zvláštním oprávněním, které jsou zapojeny do zpracování údajů. Jsou 
dodržovány náležité postupy a bezpečnostní opatření pro sdílení osobních údajů s 
výzkumnými středisky. 

Rádi bychom také zdůraznili, že nesete osobní odpovědnost za zabezpečení počítače, 
smartphonu nebo tabletu, které používáte k návštěvám webu C-Lys a ke sdělování 
určitých podrobností společnosti C-Lys. Proto je důležité, abyste zaručili, že zařízení, 
které používáte, je řádně zabezpečeno a chráněno proti škodlivému softwaru (např. 
počítačovým virům) pomocí vhodných bezpečnostních opatření (např. aktuální antivirový 
software). Pokud máte důvod se domnívat, že vaše komunikace s námi už není 
bezpečná (např. pokud se domníváte, že zabezpečení vašich osobních údajů, které s 
námi sdílíte, už není spolehlivé), trváme na tom, abyste nás o tom bezodkladně 
informovali e-mailem nebo telefonicky. 

 

1.2 Jiné než osobní údaje 

Obecně můžete náš web na internetu navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, nebo o 
sobě odhalili jakékoli osobní údaje. V některých případech náš web o vás automaticky 
shromažďuje určité jiné než osobní údaje, když se připojíte nebo kliknete na odkaz na 
web. Příklady těchto jiných než osobních údajů jsou: názvy domén, typ poskytovatele 
internetu, typ prohlížeče, typ operačního systému, který používáte apod. 
Shromažďované informace se týkají počtu návštěv, průměrně strávené doby na webu, 
navštívených stránek a dalších podobných skutečností. Tyto informace používáme k 
analýze používání webu a zlepšování jeho obsahu. 

1.2.1 Soubory cookie a podobné technologie 

Náš web používá technologii souborů „cookie“ (malé textové soubory, které webová 
služba umístí na pevný disk zařízení) nebo podobné technologie, jako je webová 



analytika. To nám umožňuje přizpůsobovat náš web vašim potřebám. Další informace o 
způsobech, jakými můžete spravovat soubory cookie a podobné technologie, najdete v 
dokumentaci svého internetového prohlížeče. Zpráva na domovské stránce umožňuje, 
abyste vyjádřili souhlas s našimi zásadami používání souborů cookie. Pokud nebudete 
souhlasit, budete mít přístup na veřejnou část webu, ale některé funkce budou omezeny 
nebo je nebude možné použít. 

Podrobné informace najdete v našich zásadách používání souborů cookie. 

  

1.3 Děti 

Náš web je zaměřen na dospělé (např. na kohokoli, kdo má zájem o klinické studie, 
odborné zdravotníky a osoby, které hledají informace o společnosti C-Lys a službách, 
které nabízíme). Vědomě neshromažďujeme žádné informace od dětí nebo o dětech a 
žádáme, abyste tento web nepoužívali, pokud jste mladší 18 let. 

  

1.4 Poskytování údajů o třetích osobách 

Odpovídáme výhradně za informace, které poskytnete na webu C-Lys nebo telefonicky 
pracovníkům C-Lys. Používáním webu souhlasíte, že budete poskytovat údaje pouze o 
sobě. 

Údaje o třetích osobách je na webu C-Lys nebo telefonicky pracovníkům C-Lys možné 
poskytnout v následujících výjimečných případech: 

• Pokud jste zákonným zástupcem třetí osoby (nezletilé nebo nezpůsobilé osoby); 
• Pokud jste lékařem poskytujícím údaje o svých pacientech; 

V obou případech C-Lys neodpovídá za registraci údajů třetích osob. Pokud společnosti 
C-Lys poskytnete údaje o třetí osobě, přebíráte plnou zodpovědnost za veškerá 
oprávnění nutná k poskytnutí a předání údajů týkajících se třetí osoby. Dále se 
zavazujete, že budete důsledně respektovat práva této třetí osoby, včetně práv 
popsaných v tomto dokumentu. 

  

1.5 Změny 

Tyto zásady ochrany soukromí jsou v souladu s používáním a možnostmi našeho webu. 
Je možné, že naše zásady ochrany soukromí změníme na základě zpětné vazby od 
zákazníků nebo potenciálních studijních subjektů a změn v našich službách. Když 
zveřejníme změny v našich zásadách, změníme datum poslední aktualizace našich 
zásad ochrany soukromí. O významných změnách budeme informovat na naší 
domovské stránce. Nicméně doporučujeme, abyste si naše zásady ochrany soukromí 
pravidelně četli. 

  

1.6 Otázky a zpětná vazba 

Dodržování těchto zásad ochrany soukromí z naší strany pravidelně kontrolujeme. 
Pokud budete mít otázky o našich zásadách ochrany soukromí, kontaktujte nás 
pomocí kontaktního formuláře nebo s využitím kontaktních údajů uvedených níže: 

https://www.c-lys.com/en/cookie-policy
https://www.c-lys.com/en/contact


• Naše adresa: Beukenlaan 42A, 9051 Gent, Belgie 
• Naše telefonní číslo: +32 468 34 60 20 

Dále můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese 
dpo@akcelis.com. 

 

2. Všeobecné podmínky 

Verze 3. Poslední úprava byla provedena 27. 2. 2017. 

Web C-Lys vytvořila společnost Xio podle pokynů belgické společnosti „Akcelis“ s 
identifikačním číslem podnikatelského subjektu BE0634985259. Společnost Akcelis 
zodpovídá za správu webu C-Lys a také zodpovídá za zpracování údajů, které 
prostřednictvím webu získá. Společnost Akcelis tento web a informace na webu 
zpřístupňuje na základě následujících všeobecných podmínek. 

Návštěvou webu nebo použitím informací na webu tyto všeobecné podmínky 
automaticky přijímáte. Nenavštěvujte web, pokud nesouhlasíte se zásadami ochrany 
soukromí nebo všeobecnými podmínkami tohoto webu. 

Společnost Akcelis (dále označovaná jako C-Lys) je oprávněna změnit informace na 
tomto webu nebo je z tohoto webu odebrat kdykoli bez předchozího upozornění. Proto 
vás žádáme, abyste si znovu přečetli všeobecné podmínky při každé návštěvě našeho 
webu, abyste si byli vědomi změn nebo dodatků a podívali se na nejnovější 
aktualizovanou verzi všeobecných podmínek. 

2.1 Autorská práva a práva duševního vlastnictví 

Obsah tohoto webu (včetně ochranných známek, log, kreseb, dat, produktů nebo názvů 
společností, textů, obrázků atd.) je majetkem společnosti C-Lys, pokud není výslovně 
uvedeno jinak, a je chráněn autorským právem nebo dalšími právy (duševního) 
vlastnictví. Obsah může být bezplatně používán pouze k osobní potřebě a za 
předpokladu, že bude uveden jeho zdroj.  Jakékoli další použití, šíření nebo zveřejňování 
v jakékoli podobě je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
C-Lys. 

2.2 Omezení odpovědnosti 

I přes soustavnou péči a pozornost, kterou společnost C-Lys věnuje připravě, publikaci a 
aktualizaci informací na tomto webu, je možné, že se v uvedených informacích 
vyskytnou nepřesnosti nebo budou informace neúplné. I když se společnost C-Lys snaží 
udržovat informace co nejvíce aktuální, nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení ohledně 
aktuálnosti, přesnosti nebo úplnosti uvedených informací. Společnost C-Lys také 
nezaručuje řádnou funkčnost webu. 

Proto je povinností návštěvníka webu přesnost a úplnost informací ověřit. Návštěvníci 
webu prohlašují, že souhlasí s tím, že web navštěvují a používají na vlastní riziko. 



Společnost C-Lys ani Akcelis ani jejich představitelé, zaměstnanci nebo zástupci 
nemohou být jakkoli vedeni k zodpovědnosti za nedostatečnou funkčnost nebo dočasnou 
nedostupnost webu ani za žádnou formu škody, přímé či nepřímé, která by byla 
způsobena nebo by vznikla následkem přístupu na web a k informacím s ním spojeným. 

Společnost C-Lys (Akcelis) nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody 
způsobené viry, útoky nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou 
poškodit váš hardware, software, data nebo další materiály, které vlastníte, 
prostřednictvím používání našeho webu. 

2.3 Kontaktujte svého rodinného lékaře nebo specialistu kvůli diagnóze, léčbě nebo lékařské 

radě 

Cílem webu společnosti C-Lys je informovat uživatele. Všechny informace uvedené na 
webu C-Lys jsou obecné povahy a nejsou uzpůsobeny potřebám jedinců nebo 
specifickým okolnostem a nelze je používat pro diagnózu, léčbu nebo jako lékařské rady. 

V souladu s tím tedy uživatelé webu berou na vědomí, že byli plně informováni o 
skutečnosti, že informace na webu C-Lys nejsou v žádném případě určeny k 
následujícím účelům: 

• poskytování lékařských rad 
• stanovení diagnózy 
• poskytování rad k léčbě 
• jako náhrada konzultací, rad nebo doporučení odborných zdravotníků. 

Osobní informace a rady může poskytovat pouze lékař nebo kompetentní orgán.  Pokud 
potřebujete poradit se zdravím, doporučujeme, abyste kontaktovali svého rodinného 
nebo specializovaného lékaře.  

2.4 Poskytnuté informace a údaje 

V určitých částech webu mohou uživatelé poskytovat společnosti C-Lys informace a 
údaje. Za pravost a přesnost údajů, které poskytují, jsou odpovědní výhradně uživatelé. 
Společnost C-Lys není odpovědná za pravost a přesnost údajů poskytnutých uživateli 
webu. 

Pokud nám poskytnete informace a/nebo údaje, souhlasíte s tím, že společnost C-Lys 
bude tyto údaje uchovávat v databázi a používat je. Zaručujete, že informace a/nebo 
údaje (a) neporušují práva (duševního) vlastnictví třetích stran a (b) nejsou vůči třetím 
stranám ani jinak nezákonné. 

Společnost C-Lys si vyhrazuje právo tyto informace kdykoli zkrátit, změnit nebo odstranit. 

2.4.1 Případné experimentální subjekty: 

Pokud jde o specifické informace ke studiím, používá společnost C-Lys informace 
získané od zadavatelů (zákazníků společnosti Akcelis). Společnost C-Lys proto nemůže 
přebírat odpovědnost ani nabízet záruku ohledně (mimo jiné) přesnosti, úplnosti, kvality 
a správnosti reklamních textů studií. 



Společnost C-Lys zajišťuje nábor uchazečů pro klinické studie. Služby společností C-Lys 
a Akcelis zahrnují (mimo jiné) propagaci klinických studií, shromažďování kontaktních 
údajů a dalších relevantních osobních údajů a počáteční výběr na základě zužujících 
kritérií (kritéria pro zařazení a vyloučení) a zprostředkování kontaktu mezi (předem 
vybraným) uchazečem a výzkumným střediskem zapojeným do studie. Jde nad rámec 
kompetencí a služeb společnosti C-Lys rozhodovat, zda se uchazeč smí a také může 
zapojit do klinické studie. Jakoukoli případnou účast musí dále prodiskutovat a posoudit 
výzkumné středisko zapojené do studie. 

Proto společnosti C-Lys ani Akcelis nenesou odpovědnost za: 

• Neposkytnutí, neadekvátní poskytnutí nebo nesprávné poskytnutí informací 
ohledně studie ze strany studijního lékaře a jeho/jejích výzkumných pracovníků 
(případnému) experimentálnímu subjektu; 

• Neposkytnutí, neadekvátní poskytnutí nebo nesprávné poskytnutí informací 
(případným) experimentálním subjektem společnosti C-Lys a/nebo výzkumníkům; 

• Kvalitu, počet a vhodnost případných experimentálních subjektů, které předem 
vybere společnost C-Lys. Další informace o celém procesu najdete v „zásadách 
doporučení“; 

• Rozhodnutí učiněné studijním lékařem ohledně toho, zda mají být případné 
experimentální subjekty pozvány na předběžný screening nebo nikoli; 

• Rozhodnutí učiněné studijním lékařem ohledně toho, zda má být případný 
experimentální subjekt zařazen do studie; 

• Kvalitu studií a kvalitu jejich realizace; 
• Kvalifikaci a zkušenosti výzkumného střediska a jeho pracovníků; 
• Potenciální přínosy a rizika spojené se samotnou studií pro experimentální 

subjekty zapojené do studie; 
• Jakékoli úrazy osob vyplývající z účasti ve studii; 
• Jakékoli finanční náhrady pro experimentální subjekty spojené s účastí ve studii; 
• Výsledky jednotlivých experimentálních subjektů ve studiích a celkové výsledky 

studií. 

2.5 Hlášení nežádoucích reakcí 

Tento webový formulář společnosti C-Lys není určen k hlášení nežádoucích reakcí 
spojených s užitím léčivých přípravků nebo s účastí v klinické studii. Pokud u vás, nebo u 
někoho, koho znáte, dojde k vedlejším účinkům, kontaktujte svého lékaře a/nebo studijní 
pracoviště a tyto vedlejší účinky zde ohlaste. 

2.6 E-mailová komunikace 

Společnost C-Lys vám zašle e-mail, jakmile budete zaregistrováni pomocí formuláře 
žádosti pro konkrétní studii, přihlásíte se k odběr zpravodaje pomocí formuláře pro 
přihlášení odběru, nebo jakmile odešlete kontaktní formulář na webu C-Lys (například e-
mail potvrzující příjem žádosti o účast v konkrétní studii). Pro tento úvodní e-mail a 
veškerou následnou e-mailovou korespondenci bude společnost C-Lys vždy používat e-
mailovou adresu, kterou jste zadali při registraci pomocí formuláře přihlášení odběru 
zpravodaje nebo v kontaktním formuláři. Při používání této adresy společnost C-Lys 
předpokládá, že jste zprávu/zprávy obdrželi. Společnost C-Lys nicméně nenese 
odpovědnost, pokud tyto e-maily neobdržíte.  
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2.7 Weby třetích stran 

Web může obsahovat odkazy nebo reference na weby třetích stran nebo na ně 
odkazovat nepřímo. Ačkoli tyto odkazy nebo reference jsou maximálně pečlivě vybírány, 
společnosti C-Lys nenese odpovědnost za obsah těchto odkazů, a proto nemůže být 
vedena k zodpovědnosti za jakékoli škody, přímé ani nepřímé, způsobené tímto 
obsahem. 

Pokud navštívíte weby třetích stran, děláte to na vlastní riziko a bez souhlasu společnosti 
C-Lys. Používáním těchto odkazů berete na vědomí, že pro příslušné weby platí vlastní 
právní prohlášení a zásady ochrany soukromí, které se mohou lišit od prohlášení a 
zásad společnosti C-Lys. 

Společnost C-Lys nemůžete vést k odpovědnosti za jakékoli nepříznivé následky nebo 
jakékoli škody, které můžete utrpět, následkem (i) kontaktů učiněných nebo uzavřených 
na základě odkazů, (ii) použití údajů získaných prostřednictvím odkazů, nebo (iii) 
konzultací obsahu webů navštívených prostřednictvím odkazů. 

2.8 Uživatelé z jiných jurisdikcí 

Služby a produkty poskytované společností C-Lys prostřednictvím tohoto webu se řídí 
belgickým právem, kterému podléhá společnost C-Lys (Akcelis). Pokud tento web 
navštěvujete nebo používáte z jiné jurisdikce, musíte si předem ověřit, zda je to podle 
zákonů dané země přípustné. Jinak se prosím zdržte jakéhokoli (dalšího) přístupu na 
web nebo jeho používání. 

2.9 Právní příslušnost a jurisdikce 

Pro tento web platí belgické právo. V případě sporů má výhradní jurisdikci soud v okrese 
Gent v Belgii. 

 

 


