Pravidla k sekci „dotazy a zkušenosti “ (dále jen „dotazy“) na webu
www.zdraveledviny.cz a zpracování osobních údajů
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel a nastavení zadávání dotazů,
odpovědí a také informace k nakládání s osobními údaji. Dokument může být doplněn
v písemné podobě.
Realizátorem webových stránek je:
QUIQ s.r.o.
Se sídlem: K. H. Máchy 936, 53501 Přelouč
IČO: 28809238
DIČ: CZ28809238

(dále jen „organizátor“)
Zadavatelem projektu a webu je:
CHIESI CZ s.r.o.
Se sídlem: Smrčkova 2485/4, 180 00 Praha 8
IČO: 616 79 381
DIČ: CZ616 79 381
(dále jen „zadavatel“)
1. ZADÁVÁNÍ DOTAZU, ODPOVĚDI A ZVEŘEJNĚNÍ NA WEBU
a. Účastník zadá dotaz (dotaz nebo svou zkušenost) do formuláře, kde vyplní jméno a
příjmení, email, nadpis dotazu a napíše svůj dotaz nebo zkušenost, o kterou se chce
podělit. Jméno, příjmení a email nebude na webu následně zveřejněno.
b. Dotaz si v administraci přečtou zodpovědní pracovníci zadavatele nebo organizátora
a zajistí odpověď, která by měla proběhnout do týdne od zaslání dotazu. Záleží však
také na odbornosti dotazu a kapacitě lékařů, kteří se budou na odpovědích podílet.
Doba se tedy může změnit.
c. Dotaz může být upraven (nikoli ve smyslu obsahu, ale především z hlediska vhodnosti
výrazů, gramatiky atd) a následně zveřejněn na webu spolu s odpovědí na daný
dotaz.
d. Odesílateli dotazů přijde odpověď na jeho dotaz také na email, který uvede při
zadávání dotazu.
e. V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na emailu info@quiq.cz. Děkujeme.
2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytuje své osobní údaje jako je
jméno, příjmení a email Zadavateli (jakožto správci osobních údajů) a Organizátorovi
(zpracovatel).
b. Email je nezbytný pro další možnou komunikaci a zodpovězení dotazu účastníkovi.
c. Ostatní údaje nejsou povinné vyplňovat a záleží na účastníkovi, zda je vyplní či nikoli.
d. Účastník může zaškrtnout také „souhlas se zasíláním aktualit“. Na základě toho mu
mohou být zasílány informace spojené s projektem „Zdravé ledviny“ na email, který
uvedl.

e. Osobní údaje nebudou předávány k dalšímu zpracování žádným třetím osobám.
f. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a uděluje se na dobu 2 let od
jeho udělení, případně, než dojde k odvolání souhlasu. Účastník má právo souhlas
kdykoliv odvolat na emailu info@quiq.cz.

V Praze dne 15.7.2021

