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OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

01.07.2021 

Vážení, 

dne 25.května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 
27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů, o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení Směrnice č. 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ 
nebo „GDPR“). 

My, Zentiva Group, a.s., IČO: 07254792, se sídlem U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní 
Měcholupy, Česká republika a/nebo Zentiva, k.s., IČO: 49240030, se sídlem U kabelovny 130, 
102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy (dále jen „Společnost“), právnická osoba nebo osoby 
přináležející ke skupině společností Zentiva, společně s dalšími právnickými osobami 
vyjmenovanými v oddíle (P) tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen obecně a 
souhrnně označovány jako „Zentiva“ a / nebo „my“ a / nebo „Přidružené společnosti“), jako 
(společní) Správci,  

v souladu s články 13 a 14 GDPR, tímto podrobně popisujeme pokyny platné pro Zpracování 
Osobních údajů (tj. jakýchkoli informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické 
osoby), které nám byly svěřeny, a to: 

✓ jak vaše Osobní údaje získáváme ;  

✓ kategorie Osobních údajů; 

✓ účely a právní důvody Zpracování Osobních údajů;  

✓ podmínky, za kterých vaše Osobní údaje můžeme předat; 

✓ zásady ochrany Osobních údajů nezletilých;  

✓ mezinárodní předávání Osobních údajů;        

✓ jak udržujeme vaše Osobní údaje zabezpečené; 

✓ jak udržujeme vaše Osobní údaje přesné/aktuální; 

✓ minimalizace Osobních údajů;        

✓ doba uchování vašich Osobních údajů; 

✓ práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů; 

✓ přímý marketing;        

✓ kontaktní údaje Společnosti;        

✓ definice pojmů uvedených v tomto oznámení;        

✓ revize tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.       

✓ seznam společných Správců, řídicí společnost Zentiva a seznam poboček společnosti Zentiva. 

 (A) Jak Vaše Osobní údaje získáváme    

Zejména platí, že Osobní údaje získáváme přímo od vás. Zároveň získáváme vaše Osobní údaje 
automaticky v důsledku vaší návštěvy Webu. Podrobnosti naleznete zde: 
https://www.zentiva.cz/cookies.  

https://www.zentiva.cz/cookies


 

 

Strana 2 / 18 

 
 

  
 

C2-Internal 

V některých případech můžeme vaše Osobní údaje získat i z jiných zdrojů a v rámci naší činnosti i 
různým způsobem (například při osobních či telefonických rozhovorech, z komunikace v 
elektronické a/nebo papírové podobě) od:  

✓ jiných právnických osob, které jsou součástí skupiny Zentiva (seznam právnických osob, které 
jsou součástí skupiny Zentiva, si můžete prohlédnout v části (P) níže);  

✓ od jiných veřejných nebo soukromých právnických osob s právní subjektivitou nebo bez právní 
subjektivity (např. od vašeho zaměstnavatele nebo ústředních / místních veřejných institucí / 
orgánů při výkonu jejich zákonných povinností, včetně kontroly a šetření, nebo od našeho 
obchodního partnera apod.);  

✓ v důsledku fúze, nabytí majetku nebo postoupení pohledávek;  

✓ na základě sdělení od jiných osob (např. od osob, které nahlásily nežádoucí účinky přípravku 
Zentiva, které se u vás projevily; od osob, které se staly účastníky dopravní nehody, ale nejsou 
vlastníky vozidla, které bylo účastníkem nehody atd.);  

✓ z veřejných zdrojů (např.: literatura). 

V případě, že nám vaše Osobní údaje sdělí třetí osoba, budeme mít za to, že jste předem s použitím 
a zveřejněním vašich Osobních údajů souhlasili. Je povinností této třetí osoby, aby se před tím, 
než tak učiní, ujistila, že má potřebné oprávnění k tomu, aby nám vaše Osobní údaje předala a 
zpřístupnila. Stejně tak v případě, že nám sdělíte Osobní údaje třetí osoby, budeme mít za to, že 
jste k tomu již byli příslušnou třetí osobou zmocněni. Rovněž v případě, že zpracováváme vaše 
Osobní údaje získané od jiné právnické osoby, je tato osoba povinna poskytnout vám nezbytné 
informace týkající se zpracování vašich Osobních údajů, a to i při jejich předání nám. V případě, že 
vám tato právnická osoba neposkytne potřebné informace týkající se Zpracování vašich Osobních 
údajů, včetně jejich předání nám, obraťte se prosím přímo na tuto právnickou osobu. 

(B) Kategorie Osobních údajů     

V rámci naší činnosti můžeme shromažďovat vaše Osobní údaje ve fyzické a/nebo elektronické 
podobě. Tyto Osobní údaje budeme uchovávat, zaznamenávat, používat a jinak zpracovávat v 
souladu s právními předpisy, které se na nás vztahují, a v souladu s informacemi uvedenými v 
tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. 

Obecným pravidlem je shromažďovat a vyžadovat předání pouze těch Osobních údajů, které jsou 
přiměřené, správné, relevantní a omezené na to, co je v rámci naší činnosti nezbytné, v závislosti 
na povaze našeho vztahu s vámi. 

Obecným pravidlem je také neshromažďovat Citlivé Osobní údaje, s výjimkou zvláštních a 
omezujících okolností a forem, které stanoví právní předpisy o ochraně osobních údajů  (např. 
zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti humánních léčivých přípravků nebo 
zdravotnických prostředků). 

Konkrétně: 

➢ rozhodnete-li se navštívit náš Web z jakéhokoli důvodu (i pouze pokud hledáte informace pro 
sebe) a rozhodnete se přijmout všechny naše soubory cookies, budeme zpracovávat pouze ty 
Osobní údaje, které se vztahují k Vašemu ověření na internetu, například: 

✓ IP adresa;  
✓ typ prohlížeče, který používáte;  
✓ nastavení jazyka;  
✓ přístupové časy 
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➢ rozhodnete-li se nás z jakéhokoli důvodu kontaktovat, ať již přes kontaktní formulář, který je 
k dispozici na našem Webu, nebo nás kontaktujete jakýmkoli jiným způsobem, budeme 
zpracovávat ty Osobní údaje, které se nám rozhodnete sdělit, jako například: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení); 
✓ kontaktní údaje (e-mailová adresa, osobní/pracovní telefonní číslo, případně 

poštovní adresa); 
✓ obsah komunikace (fyzické a/nebo elektronické); 
✓ fyzický a/nebo elektronický podpis; 
✓ obor, zaměstnání, profese, místo výkonu práce, titul, specializace, odborný titul, 

akademický titul – je-li to relevantní 
➢ rozhodnete-li se přihlásit k odběru našich novinek, budeme zpracovávat alespoň následující 

Osobní údaje: 
✓ identifikační údaje (jméno, příjmení); 
✓ kontaktní údaje (osobní/pracovní e-mailová adresa); 
✓ obsah komunikace (fyzický a/nebo elektronický, včetně, ale ne pouze, vašeho 

souhlasu – jeho udělení a/nebo odvolání) 
➢ rozhodnete-li se nám jakýmkoli způsobem a jakoukoli cestou nahlásit podezření na nežádoucí 

účinek, budeme zpracovávat Osobní údaje týkající se vás jako oznamovatele (tj. osoby, která 
nahlašuje podezření na nežádoucí účinek), nejméně v následujícím rozsahu:  

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení); 
✓ kontaktní údaje (adresa bydliště nebo korespondenční adresa, e-mail nebo 

osobní/pracovní telefonní číslo); 
✓ vaše kvalifikace (v případě, že jste zdravotnický pracovník); 
✓ iniciály osoby, u níž se vyskytlo podezření na nežádoucí účinek, a/nebo další 

identifikační údaje této osoby, jako jsou: datum narození, věk či věková kategorie, 
pohlaví, období těhotenství (pokud je to relevantní); 

✓ popis podezření na nežádoucí účinek: příznaky a symptomy, které se vyskytly, 
datum, kdy k podezření na nežádoucí účinek došlo, a výsledný pocit následkem 
podezření na nežádoucí účinek; 

✓ hlasový záznam (v případě, že podezření na nežádoucí účinek hlásíte 
prostřednictvím pevné linky vyhrazené pro farmakovigilanční službu); 

✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický – pokud je to relevantní); 
✓ obsah sdělení (fyzický a/nebo elektronický); 
✓ název dotčeného přípravku 

➢ rozhodnete-li se nám zaslat reklamaci kvality výrobku, budeme zpracovávat Osobní údaje 
týkající se vás jako reklamujícího (tj. osoby, která podává reklamaci kvality výrobku), nejméně 
v rozsahu: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení); 
✓ kontaktní údaje (adresa bydliště nebo korespondenční adresa, e-mail nebo 

osobní/pracovní telefonní číslo); 
✓ vaše kvalifikace (v případě, že jste zdravotnický pracovník); 
✓ popis stížnosti na kvalitu; 
✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický – pokud je to relevantní); 
✓ obsah sdělení (fyzický a/nebo elektronický); 
✓ název dotčeného přípravku 

➢ chcete-li se stát zaměstnancem společnosti Zentiva a vyplníte formulář, který je k dispozici na 
našem Webu, nebo nás kontaktujete jiným způsobem, ať už na základě naší předchozí žádosti 
nebo z vaší vlastní iniciativy, budeme zpracovávat vaše Osobní údaje, jako jsou: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení); 
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✓ kontaktní údaje (telefonní číslo, poštovní adresa, e-mail); 
✓ obsah komunikace (fyzický a/nebo elektronický); 
✓ údaje o bydlišti / ulici / městě; 
✓ údaje o vzdělání, odborné přípravě a odborné praxi (údaje, které se rozhodnete 

uvést ve svém životopise); 
✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický – pokud je to vhodné); 
✓ další údaje: informace, které chcete uvést ve svém životopise a/nebo v 

motivačním dopise 

K provedení náboru a výběru nepotřebujeme žádné další Osobní údaje, jako (mimo jiné): 
✓ obrázek (fotografie); 
✓ informace o trestní minulosti; 
✓ informace o vašem zdravotním stavu atd. 

➢ v případě, že právně nebo smluvně zastupujete právnickou osobu (veřejnou nebo 
soukromou, s právní subjektivitou nebo bez ní), jejímž jménem jednáte vůči naší společnosti, 
a to z jakéhokoli důvodu, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky, budeme zpracovávat 
Osobní údaje zejména v rozsahu: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení); 
✓ kontaktní údaje (poštovní/fakturační adresa, e-mailová adresa, osobní/pracovní 

telefonní číslo); 
✓ obsah komunikace (fyzické a/nebo elektronické); 
✓ obor / povolání (pracoviště, titul, vizitka); 
✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický – pokud je to relevantní) 

➢ v případě, že se rozhodnete uzavřít s námi smlouvu, budeme zpracovávat například: 
✓ identifikační údaje (jméno, příjmení, daňové identifikační číslo/národní 

identifikační číslo); 
✓ kontaktní údaje (adresa bydliště/fakturační adresa, osobní/pracovní telefonní 

číslo, e-mailová adresa); 
✓ obor/povolání (a další údaje jako pracoviště, profese, titul, specializace, odborný 

titul, případně akademický titul) – pokud je to relevantní;  
✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický); 
✓ dokumenty související s plněním smlouvy 

➢ v případě, že jste zdravotnický pracovník, se kterým spolupracujeme, budeme zpracovávat 
například: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení, případně profesní průkaz); 
✓ kontaktní údaje (osobní/pracovní telefonní číslo, osobní/pracovní e-mailová 

adresa; 
✓ obor/povolání (a další údaje jako pracoviště, profese, titul, specializace, odborný 

titul, případně akademický titul) – pokud je to relevantní; 
✓ obsah komunikace (fyzický a/nebo elektronický); 
✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický); 
✓ obrazové záznamy (například fotografie z události, pokud je to relevantní); 
✓ hlasové záznamy (pokud je to relevantní) 

➢ pokud se rozhodnete zakoupit zboží, které nabízíme k prodeji (např. elektronické 
spotřebiče, nábytek, automobily, odpady atd.), budeme zpracovávat Osobní údaje, jako jsou: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení, daňové identifikační číslo); 
✓ kontaktní údaje (bydliště/fakturační adresa); 
✓ obsah komunikace (fyzické a/nebo elektronické); 
✓ podpis (fyzický a/nebo elektronický)  
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➢ pokud se z jakéhokoli důvodu rozhodnete navštívit naše prostory, budeme zpracovávat 
Osobní údaje, jako jsou: 

✓ identifikační údaje (jméno, příjmení, číslo občanského průkazu či jiné číslo 
identifikačního dokladu (pouze vizuálně), registrační značka vozidla (bez možnosti 
rozpoznání registrační značky), místo výkonu práce, titul, údaje vyplývající z 
dotazníku interního školení v souvislosti se správnou výrobní praxí a bezpečností 
a ochranou zdraví při práci (v příslušných případech), čas příjezdu/odjezdu, cíl 
cesty, podoba (bez možnosti rozpoznání obličeje), elektronický podpis); 

✓ obecné údaje o zdravotním stavu (např. teplota, příznaky COVID-19, potvrzení o 
testu či očkování spojené s COVID-19). 

➢ jste účastníkem dopravní nehody, vozidlo, které bylo účastníkem dopravní nehody, je v našem 
vlastnictví nebo užívání a dopravní nehoda je vyřešena smírnou cestou, budeme zpracovávat 
Osobní údaje, zejména v rozsahu: 

✓ identifikační údaje, řidiče a/nebo vlastníka  vozidla účastnícího se dopravní 
nehody nebo očitého svědka dopravní nehody, podle okolností (jméno, příjmení, 
datum narození, řidičský průkaz – série, číslo, skupina, platnost, podle okolností); 

✓ kontaktní údaje, které jste uvedli jako řidič účastnící se dopravní nehody a/nebo 
vlastník vozidla účastnícího se dopravní nehody nebo její očitý svědek, podle 
okolností (úplná poštovní adresa, osobní / pracovní telefonní číslo nebo e-mailová 
adresa, podle okolností); 

✓ údaje o dopravní nehodě (datum, místo a poloha dopravní nehody, okolnosti 
dopravní nehody, nákres dopravní nehody); 

✓ údaje o vozidle, které bylo účastníkem dopravní nehody (značka, typ, registrační 
značka, země registrace); 

✓ údaje o pojištění (pojistná smlouva (občanská odpovědnost / zelená karta), 
pojišťovna (agentura nebo pojišťovací makléř), číslo a platnost pojistné smlouvy, 
krytí škody z pojistné smlouvy); 

✓ podpis; 
✓ obsah komunikace (fyzické a/nebo elektronické). 

➢ v případě, že se jako oznamovatel, pachatel, svědek nebo třetí strana rozhodnete oznámit 
korupční nebo jiný případ, budeme zpracovávat vaše Osobní údaje, jako jsou: 

✓ Identifikační údaje (jméno, příjmení, číslo pracovního povolení a povolení k 
pobytu (pokud je to relevantní), podpis, disciplinární opatření); 

✓ kontaktní údaje (osobní telefonní číslo, osobní e-mailová adresa, obsah 
komunikace, kontaktní údaje blízké osoby pro případ nouze). 

Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme právo vyžádat si od vás další Osobní údaje nezbytné 
pro plnění našich zákonných a/nebo smluvních povinností a/nebo závazků, a to výhradně v 
souladu s právními předpisy, které se na nás vztahují. 

V případě, že nebudete souhlasit s tím, že nám poskytnete své Osobní údaje, nebudeme moci 
provádět činnosti uvedené v tomto dokumentu nebo činnosti, které spadají do rozsahu našich 
zákonných a/nebo smluvních povinností. 

(C) Účely a právní důvody Zpracování Osobních údajů  

(C.1.) Účely Zpracování, pro které jsou Osobní údaje určeny 

V závislosti na povaze našeho vztahu s vámi zpracováváme jako (společný) Správce Osobních 
údajů vaše Osobní údaje v souladu s právními předpisy, které se na nás vztahují, a to za účelem 
běžného výkonu naší činnosti, která může být podle okolností obnovena, následovně: 
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✓ řízení vztahů s veřejností a/nebo obchodních vztahů, komunikace, rozvoj podnikání; 
✓ řízení registrace, výroby, dovozu, vývozu a/nebo distribučního systému našich výrobků 

a/nebo výrobků vyráběných a/nebo distribuovaných naší Společností; 
✓ řízení systému kvality; 
✓ řízení farmakovigilančního systému; 
✓ nábor a řízení lidských zdrojů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a mimořádných situací, 

mimo jiné včetně ochrany před závažnými přeshraničními zdravotními hrozbami – COVID-19; 
✓ zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo 

zdravotnických prostředků; 
✓ řízení obchodních smluv; 
✓ správa finančních/účetních dokumentů a finančních zdrojů; 
✓ správa IT zdrojů; 
✓ právní pomoc a/nebo zastupování; 
✓ správa dokumentů a archivačního systému; 
✓ řízení fyzické bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany osob a majetku a bezpečnosti provozních 

činností spojených se způsobem Zpracování a sdělování informací; 
✓ řízení souladu s právními předpisy, které se na nás vztahují, a to i v rámci kontroly a 

vyšetřování a spolupráce s příslušnými veřejnými (ústředními a/nebo místními) 
institucemi/orgány; 

✓ ochrana majetku společnosti Zentiva nebo zákazníků a dodavatelů společnosti Zentiva; 
✓ správa našich interních registrací / záznamů / interních evidencí; 
✓ právní reporting; 
✓ správa a řízení společnosti; 
✓ organizace akcí a udržitelnost. 

(C.2.) Právní důvody Zpracování 

V závislosti na povaze našeho vztahu s vámi zpracováváme vaše Osobní údaje pokud máme váš 
souhlas (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); a/nebo v případě, že jsou Osobní údaje potřebné k 
plnění smlouvy (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). 6, odst. (1), písm. b) GDPR); a / nebo v případě, 
že jsou Osobní údaje vyžadovány k tomu, abychom splnili právní povinnost (podle čl. 6, odst. (1), 
písm. c) GDPR); a/nebo k uspokojení určitého oprávněného zájmu, který nepřevažuje nad vašimi 
základními právy a svobodami (podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

V případě, že vaše Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu (například pokud se 
ucházíte o volné pracovní místo ve společnosti Zentiva), můžete svůj souhlas kdykoli bezplatně 
odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost Zpracování provedeného na základě souhlasu před 
jeho odvoláním.  

Aniž by byla dotčena vaše základní práva a svobody, můžeme vaše Osobní údaje zpracovávat za 
účelem uspokojení určitého oprávněného zájmu, jako je např: 

✓ prevence, odhalování a vyšetřování přestupků, včetně střetu zájmů, boje proti korupci, 
podvodům a praní špinavých peněz nebo financování teroristických činů; 

✓ rozvoj podnikání; 
✓ analýza a řízení obchodních rizik; 
✓ ochrana nebo výkon zákonného nebo smluvního práva či povinnosti náležející nám, právnické 

osobě patřící do skupiny Zentiva nebo jinému (smluvnímu) partnerovi (všechny právnické 
osoby, které jsou součástí skupiny Zentiva, naleznete níže v části (P)); 

✓ správa našich interních registrací / záznamů / interních evidencí; 
✓ správa organizačních zdrojů; 
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✓ ochrana / zabezpečení majetku společnosti Zentiva nebo majetku zákazníků a dodavatelů 
společnosti Zentiva; 

✓ v souvislosti s jakýmkoli nárokem, žalobou nebo řízením (mimo jiné včetně: vypracování a 
přezkoumání dokumentů; vypracování nezbytné dokumentace pro uzavření transakce; 
získání právního poradenství a usnadnění vypořádání); 

✓ dodržování veškerých pravidel, zákonů a předpisů vztahujících se na naši činnost, včetně 
spolupráce s příslušnými ústředními a/nebo místními veřejnými institucemi/orgány. 

(D) Podmínky, za kterých můžeme vaše Osobní údaje předat 

Vaše Osobní údaje jsou určeny k použití Společností jako (společným) Správcem Osobních údajů. 

Za účelem usnadnění výkonu činností Zentivy v souvislosti s výše popsanými účely Zpracování, kde 
je to vhodné a omezené na zákonný a konkrétní účel, mohou být vaše Osobní údaje zpřístupněny, 
a to zejména:  

✓ vám a případně vámi určeným zástupcům; 
✓ dalším právnickým osobám, které jsou součástí skupiny Zentiva (seznam právnických osob, 

které jsou součástí skupiny Zentiva, si můžete prohlédnout v části (P) níže); 
✓ dalším (smluvním) partnerů (např: takovým, kteří se přímo či nepřímo podílejí na uzavření, 

plnění, změně a/nebo ukončení naší smlouvy); 
✓ bankovním institucím v souvislosti s jakýmkoli typem převodu finančních prostředků; 
✓ ústředním a/nebo místně příslušným veřejným institucím/orgánům; 
✓ poskytovatelům provozních služeb (např. poskytovatelé služeb správy a vymáhání 

pohledávek, kurýři, telekomunikační služby, IT, archivace atd.); 
✓ našim externím poradcům (např.: auditoři, právní zástupci apod.); 
✓ jakémukoli poskytovateli, u kterého v rámci našeho Webu využíváme reklamní služby (tvorbu 

obsahu nebo pluginu), pokud se jedná o tento případ; 
✓ obchodním partnerům, investorům, nabyvatelům práv (současným nebo potenciálním) s 

cílem usnadnit transakce s obchodním majetkem (které mohou zahrnovat mimo jiné fúze, 
akvizice, postoupení pohledávek nebo prodej majetku), 

v souladu s právními předpisy platnými pro výše uvedené kategorie příjemců.  
 

(E) Zásady ochrany Osobních údajů nezletilých 

Náš Web je určen dospělému publiku. 

Nezpracováváme záměrně Osobní údaje osob, o kterých víme, že jsou mladší 16 let. Osobní údaje 
osob mladších 16 let jsou zpracovávány pouze s předchozím souhlasem rodiče nebo jiného 
zákonného zástupce. Zákonný zástupce je oprávněn na požádání nahlížet do údajů poskytnutých 
osobami mladšími 16 let a/nebo vykonávat práva stanovená v oddíle (K) tohoto dokumentu. 

(F) Mezinárodní předávání Osobních údajů  

Vzhledem k mezinárodní povaze našeho podnikání může být nutné předávat vaše Osobní údaje v 
rámci skupiny Zentiva a třetím stranám, jak je uvedeno výše, v souvislosti s účely uvedenými v 
tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu můžeme vaše Osobní údaje 
předávat do jiných zemí, které mohou mít jiné zákony a požadavky na dodržování ochrany 
Osobních údajů než země, ve které se nacházíte.  

Pokud předáváme vaše Osobní údaje z EHP příjemcům, kteří se nacházejí mimo EHP a nepatří mezi 
Země se srovnatelným právním řádem, činíme tak na základě příslušných dokumentů např. 
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standardních smluvních doložek. Kopii příslušných dokumentů např. standardních smluvních 
doložek, si můžete vyžádat: 

✓ poštou: U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy; a/nebo 
✓ e-mailem: dpo@zentiva.com. 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud předáte jakékoli Osobní údaje přímo subjektu společnosti 
Zentiva se sídlem mimo EHP, nejsme za tento přenos vašich Osobních údajů odpovědní. Vaše 
Osobní údaje však budeme zpracovávat od okamžiku, kdy je obdržíme, v souladu s ustanoveními 
tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů.  

(G) Jak udržujeme vaše Osobní údaje zabezpečené 

Společnost zpracovává vaše Osobní údaje způsobem, který zajišťuje odpovídající zabezpečení 
Osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným Zpracováním a před 
náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to za použití vhodných technicko- organizačních 
opatření. 

Řídíme se směrnicemi, provozními postupy a školeními, které se týkají ochrany, důvěrnosti a 
zabezpečení Osobních údajů, a pravidelně přezkoumáváme vhodnost zavedených opatření, 
abychom zachovali bezpečnost Osobních údajů, které máme k dispozici. 

Jelikož je internet otevřeným systémem, není přenos informací prostřednictvím internetu zcela 
bezpečný. Přestože jsme zavedli veškerá přiměřená opatření na ochranu vašich Osobních údajů, 
nemůžeme zaručit jejich bezpečnost, pokud jsou nám předávány prostřednictvím internetu – 
jakýkoli takový přenos je na vaše vlastní riziko a jste odpovědní za to, že veškeré Osobní údaje, 
které nám posíláte, jsou odesílány bezpečně. 

(H) Jak udržujeme vaše Osobní údaje přesné/aktuální      

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že Osobní údaje, které zpracováváme, jsou 
přesné a v případě potřeby aktualizované, nepřesné nebo neúplné (s ohledem na účely, pro které 
jsou zpracovávány) Osobní údaje jsou neprodleně vymazány, opraveny nebo doplněny. 

Čas od času vás můžeme požádat o potvrzení přesnosti vašich Osobních údajů. Vždy se na nás 
můžete obrátit s žádostí o opravu, doplnění nebo vymazání vašich nepřesných nebo neúplných 
Osobních údajů. Další podrobnosti naleznete v části (K) o právech, která v souvislosti s vašimi 
Osobními údaji máte.  

(I) Minimalizace Osobních údajů   

Přijímáme přiměřená opatření, abychom zajistili, že rozsah Osobních údajů, které zpracováváme, 
je přiměřeně nezbytný v souvislosti s účely uvedenými v tomto Oznámení o ochraně osobních 
údajů. 

(J) Doba uchování vašich Osobních údajů   

Podnikáme přiměřené kroky s cílem zajistit, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po 
dobu nezbytnou pro účely stanovené v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů. Kritéria pro 
určení doby, po kterou budeme vaše Osobní údaje uchovávat, jsou následující: 

(1) Osobní údaje budeme uchovávat ve formě, která umožní vaši identifikaci, pouze po 
dobu, po kterou:  

(a) s vámi udržujeme vztah (např. máme dlouhodobý, trvalý vztah); nebo     
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(b) nám určuje zákon (například ve vztahu k závazkům vyplývajícím ze sociálního 
zabezpečení a důchodových záležitostech); nebo     

(c) jsou vaše Osobní údaje nezbytné v souvislosti se zákonnými účely 
stanovenými v tomto Oznámení (např. ve vztahu k záležitostem bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci),  

plus: 

2) po dobu: 

(a)  trvání jakékoli příslušné promlčecí lhůty (tj. jakéhokoli období, během něhož 
by jakákoli osoba mohla proti nám uplatnit právní nárok v souvislosti s 
vašimi Osobními údaji, nebo by jakýkoli orgán mohl zahájit správní či jiné 
řízení, pro které by vaše Osobní údaje mohly být relevantní); a 

(b) dalších dvou (2) měsíců po uplynutí takové promlčecí lhůty (abychom v 
případě, že nějaká osoba uplatní nárok ke konci promlčecí lhůty, měli k 
dispozici přiměřenou dobu pro identifikaci Osobních údajů, kterých se nárok 
týká, nebo v případě, že jakýkoli orgán zahájí řízení, abychom ještě měli v 
držení příslušnou dokumentaci), 

a: 

(3) kromě toho, pokud budou vzneseny jakékoli příslušné právní nároky nebo bude 
zahájeno jakékoli jiné právní řízení, můžeme pokračovat ve Zpracování vašich 
Osobních údajů po takové další období, které je nezbytné v souvislosti s tímto 
nárokem nebo takovým řízením.     

Během období uvedených v odstavcích (a) a (b) výše omezíme Zpracování vašich Osobních údajů 
na ukládání a udržování bezpečnosti těchto údajů, kromě případů, kdy je nutné tyto údaje 
zkontrolovat v souvislosti s jakýmkoli právním nárokem nebo jakoukoli povinností podle platného 
práva. 

Po uplynutí období v odstavcích (1), (2) a (3) výše, vždy v příslušném rozsahu, Osobní údaje trvale 
smažeme nebo zlikvidujeme, nebo příslušné Osobní údaje anonymizujeme.  

(K) Práva, která máte v souvislosti se Zpracováním vašich Osobních údajů  

Pokud legislativa nestanoví jinak, máte následující práva: 

 právo na přístup znamená právo získat potvrzení z naší strany o tom, zda jsou vaše Osobní 
údaje zpracovávány či nikoli, a pokud ano, tak máte právo na přístup k vašim Osobním údajům a 
informacím o zpracování;  

 právo na opravu znamená právo na opravu nepřesných Osobních údajů a/nebo doplnění 
neúplných Osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, mimo jiné poskytnutím doplňujícího 
prohlášení;  

 právo na vymazání / právo být zapomenut znamená právo na vymazání Osobních údajů bez 
zbytečného prodlení, kde: vaše Osobní údaje již není nutné uchovávat ve vztahu k účelům, pro 
které byly shromažďovány nebo jinak zpracovávat; nebo odvoláte souhlas, na kterém je 
Zpracování založeno, a pro Zpracování neexistuje žádný jiný právní důvod; nebo vznesete námitku 
proti Zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné zájmy pro Zpracování; nebo byly vaše 
Osobní údaje zpracovány nezákonně; nebo musí být vaše Osobní údaje vymazány po splnění 
právní povinnosti, která se na nás vztahuje. Výše uvedené důvody se nepoužijí, pokud je 
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Zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informací; nebo splnění právní 
povinnosti, která vyžaduje Zpracování ze zákona, kterému podléháme, nebo plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která nám byla svěřena; nebo z 
důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, 
pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely, pokud je 
pravděpodobné, že právo na výmaz / právo být zapomenut znemožní nebo vážně zhorší dosažení 
cílů tohoto Zpracování; nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;  

 právo na omezení Zpracování znamená omezení zpracování, pokud: popíráte přesnost svých 
osobních údajů, a to po dobu, která nám umožní přesnost vašich Osobních údajů ověřit; nebo je 
zpracování protiprávní a vy nesouhlasíte s výmazem svých osobních údajů a požadujete místo 
toho omezení jejich použití; nebo vaše Osobní údaje již nepotřebujeme pro účely Zpracování, ale 
vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo jste vznesli námitku 
proti Zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi; 

 právo na přenositelnost údajů znamená právo získat Osobní údaje, které jste nám poskytli, ve 
strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na předání těchto 
Osobních údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud je Zpracování založeno 
na souhlasu nebo na plnění smlouvy a Zpracování je prováděno automatizovanými prostředky;  

 právo vznést námitku znamená právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší 
konkrétní situace proti Zpracování vašich Osobních údajů, které je založeno na plnění úkolu 
prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo proti 
Zpracování založeném na oprávněných zájmech, včetně profilování založeného na těchto 
zájmech, které vedou k ukončení Zpracování vašich Osobních údajů, pokud neprokážeme závažné 
oprávněné zájmy pro Zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro 
určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; 

 právo kdykoli odvolat svůj souhlas aniž by byla ovlivněna zákonnost Zpracování na základě 
souhlasu před jeho odvoláním, pokud právním základem našeho Zpracování je váš souhlas;  

 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adresu Pplk. Sochora 27, 170 00 
Praha7, emailem: posta@uoou.cz nebo datovou schránkou ID: qkbaa2n;  

 právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném Zpracování, 
včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobně významně dotýká, s 
výjimkou případu, kdy je takové Zpracování nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi námi 
nebo je povoleno zákonem, kterému podléháme, a který rovněž stanoví vhodná opatření k 
ochraně vašich práv a svobod a oprávněných zájmů, nebo je založen na vašem výslovném 
souhlasu.  

S výjimkou práva podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, jak je uvedeno výše, lze tato 
práva uplatnit zasláním žádosti:  

 e-mailem: dpo@zentiva.com  

 na adresu sídla společnosti: U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 

Jiným způsobem předané žádosti (telefonicky nebo osobně) nemůžeme přijmout, protože 
nemůžeme okamžitě reagovat, a protože je nejprve nutné analyzovat váš požadavek a bezpečně 
identifikovat, že jednáme právě s vámi. 

Bez zbytečného odkladu, a v každém případě do jednoho měsíce od data přijetí žádosti, vám 
poskytneme informace o krocích, které podnikneme na základě obdržení žádosti. Tuto lhůtu lze v 
případě potřeby prodloužit o dva měsíce. V takovém případě vás budeme o každém prodloužení 

mailto:posta@uoou.cz
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informovat do jednoho měsíce od data přijetí žádosti včetně důvodů zpoždění vyřízení vaší 
žádosti.  

Nejste předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatickém zpracování vašich 
Osobních údajů, včetně profilování. 

(L) Přímý marketing     

Můžeme zpracovávat vaše Osobní údaje, abychom vás kontaktovali e-mailem, telefonicky, 
reklamním sdělením či jinou formou sdělení, a poskytli vám informace o produktech a službách, 
které by vás mohli zajímat. Pokud vám poskytujeme produkty nebo služby, můžeme vám zasílat 
informace o našich produktech a službách, chystaných propagačních akcích, jakož i další 
informace, které by vás mohli zajímat, s využitím konkrétních údajů, které jste nám poskytli a vždy 
v souladu s právními předpisy.  

Z našeho reklamního e-mailového adresáře se můžete kdykoli odhlásit – stačí kliknout na odkaz 
unsubsribe (odhlásit), který je součástí každého reklamního e-mailu, který posíláme. Jakmile se 
odhlásíte, nebudeme vám již posílat reklamní e-maily, ale můžeme vás nadále kontaktovat 
v rozsahu nezbytném pro účely jakýchkoli produktů nebo služeb, které jste si vyžádali.  

(M) Kontaktní údaje ve Společnosti 

Jakékoli dotazy nebo připomínky k tomuto Oznámení o ochraně osobních údajů nebo k tomu, jak 
zpracováváme vaše Osobní údaje, zašlete Pověřenci pro ochranu osobních údajů na adresu: 

Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Pověřenec pro ochranu osobních údajů) 

e-mail: dpo@zentiva.com 

nebo Zentiva Group a.s., U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy 

(N)  Definice pojmů uvedených v tomto oznámení 

✓ „Zemí se srovnatelným právním řádem“ se rozumí jurisdikce, která byla Evropskou komisí 
formálně označena jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany Osobních údajů.        
  

✓ „Přidruženou společností“ se rozumí jakákoli osoba, která je v té době ovládána nebo je pod 
společnou kontrolou společnosti AI Sirona (Luxembourg) Acquisition Sarl, Company No. 
B223382, se sídlem 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Velkovévodství Lucemburska viz (U). 
Rozumí se, že pro účely tohoto Oznámení o ochraně Osobních údajů bude výraz „Kontrola“ (a 
jeho gramatické variace) znamenat i) přímé nebo nepřímé držení pravomocí, prostřednictvím 
jednoho nebo více zprostředkovatelů, řídit management nebo procesy, ať už prostřednictvím 
vlastnictví hlasovacích cenných papírů, smlouvou o hlasovacích právech či jinak, nebo ii) 
přímým nebo nepřímým vlastnictvím více než padesáti procent (50 %) prostřednictvím 
jednoho nebo více zprostředkovatelů – nebo jakýmkoli jiným procentem podle jakéhokoli 
příslušného zákona, který umožňuje vykonávat kontrolu – nesplacených cenných papírů s 
hlasovacím právem nebo jiných vlastnických podílů takové osoby.        
  

✓ „Správcem“ se rozumí subjekt, který rozhoduje o tom, jak a proč jsou Osobní údaje 
zpracovávány. Nese primární odpovědnost za dodržování příslušných zákonů o ochraně 
osobních údajů.   
   

✓ „EHP“ znamená Evropský hospodářský prostor.   
  

mailto:dpo@zentiva.com
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✓ „Osobní údaje“ znamenají informace, které se týkají jakékoli fyzické osoby nebo z nichž je 
jakákoli fyzická osoba přímo či nepřímo identifikovatelná, zejména odkazem na identifikátor, 
jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo odkazem na jeden 
nebo více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, 
kulturní nebo sociální identitu tohoto jedince.        
  

✓ „Zpracování“ znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory 
Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako 
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo 
pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné 
zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.  
  

✓ „Zpracovatelem“ se rozumí jakákoli osoba nebo subjekt, který zpracovává Osobní údaje jménem 
Správce (kromě zaměstnanců Správce).   
  

✓ „Citlivé Osobní údaje“ znamenají zvláštní kategorii Osobních údajů, které jsou povahou 
obzvláště citlivé z hlediska základních práv a svobod. Patří mezi ně údaje vypovídající o rase 
nebo etnickém původu, politických názorech, náboženských nebo filozofických přesvědčeních, 
biometrické a genetické údaje, údaje o členství v odborech, údaje o zdravotním stavu, 
sexuálním životě nebo orientaci, o jakýchkoli skutečných nebo údajných trestných činech nebo 
trestech, národním identifikačním čísle nebo jakémkoli jiném informace, které mohou být 
podle platných zákonů považovány za citlivé.  
  

✓ „Webem“ se rozumí jakákoli webová stránka provozovaná nebo udržovaná Společností / 
Zentivou nebo jménem Společnosti / Zentivy.        
  

✓ „Standardní smluvní doložky“ znamenají vzorové doložky o převodu přijaté Evropskou komisí 
nebo přijaté Úřadem pro ochranu osobních údajů a schválené Evropskou komisí.   

(O) Revize tohoto Oznámení     

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně revidujeme bez předchozího upozornění. 
Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat Oznámení o ochraně osobních údajů na Webu, abyste 
byli informováni o tom, jak zpracováváme vaše Osobní údaje. 

(P) Seznam společných Správců, řídicí společnost Zentiva a seznam poboček společnosti Zentiva 

SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZENTIVA – SEZNAM SUBJEKTŮ SPOLEČNOSTI ZENTIVA 

Jméno společnosti IČO Sídlo společnosti 

AL Zentiva Pharma Albania sh.p.k  L61501034A Rr. „Themistokli Germenji” Pall. 

Ambasador 1, kati 1, Tirane, Albania 

AT Zentiva GmbH FN 129221 g Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Wien, 

Austria 

 HERBS Trading GmbH FN 138399 d Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper 

Straße 4, 1100 Wien, Austria 
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BA Zentiva Pharma d.o.o. 65-01-0116-10 Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajevo, 

Bosnia and Herzegovina 

BG Zentiva Bulgaria EOOD 205801872 7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center 

Evropa, Building 15, floor 4, 1528 

Sofia, Bulgaria 

 Alvogen Pharma Bulgaria 

EOOD 

201035481 Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski 

Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680, 

Bulgaria 

 Alvogen Pharma Trading 

Europe EOOD 

201400639 Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski 

Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680, 

Bulgaria 

CY ALVOGEN CYPRUS LIMITED HE 271648 Omonoias 52, TROODOS COURT, Floor 

1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus 

RUTENGO INVESTMENTS 

LIMITED 

HE 160948 Omonoias 52, TROODOS COURT, Floor 

1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus 

CZ Zentiva Group, a.s. 072 54 792 U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 

– Dolní Měcholupy, Czech Republic 

Zentiva, k.s. 492 40 030 U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 – 

Dolní Měcholupy, Czech Republic 

 Theramex Czech Republic 

s.r.o. 

046 53 815 Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 – 

Nové Město, Czech Republic 

D 

 

Zentiva Pharma GmbH HRB95544 Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M., 

Germany 

(korespondenční adresa: Linkstraße 2, 

D-10785 Berlin, Germany) 

Winthrop Arzneimittel GmbH HRB99575 Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M., 

Germany 

(korespondenční adresa: Linkstraße 2, 

D-10785 Berlin, Germany) 

DK Zentiva Denmark ApS 41172029 c/o Harbour House Sundkrogsgade 21, 

2100 KØBENHAVN Ø, Denmark 

F Zentiva France 407 710 474 35 Rue du Val de Marne 75013 PARIS, 

France 

x-apple-data-detectors://1/
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HR Zentiva d.o.o. 080774153 Avenija Većeslava Holjevca 40, 10 000, 

Zagreb, Croatia 

HU Zentiva HU Kft. 01-09-876879 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 

26-28, Hungary 

 Rutengo Hungary Investments 

Kft. 

01-09-967175 Bajcsy-Zsilinszky út 41., Budapest 

1065, Hungary 

 Aramis Pharma Kft 01-09-873136 1095 Budapest, Mester utca 28. B. 

lház. 3. em. 5, Hungary 

(korespondenční adresa: 1097 

Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C. 

A. épület 3. Emelet, Hungary) 

CH Helvepharm AG CHE-105.859.562 Walzmühlestrasse 60, CH-8500 

Frauenfeld, Switzerland 

(korespondenční adresa: 

Walzmühlestrasse 48, CH-8500 

Frauenfeld) 

IN Zentiva Private Limited U24100MH2019FTC328

411 

A-802, 8th Floor, Crescenzo, C/38-39, 

G-Block, Bandra Kurla Complex, 

Mumbai 400051, Maharashtra, India 

IT Zentiva Italia S.r.l. MI - 1463705 Viale Bodio n° 37/B, 20158 – Milan, 

Italy 

LT UAB Alvogen Baltics 302488462 Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g. 

30, Lithuania 

LU AI Sirona (Luxembourg) 

Acquisition S.à r.l. 

B223382 5, rue des Capucins, L-1313 

Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg 

AI Excalibur (Luxembourg) S.à 

r.l. 

B242040 5, rue des Capucins, L-1313 

Luxembourg, Grand Duchy of 

Luxembourg 

AIvogen IPco S.à r.l. (in 

liquidation) 

B149131 5, rue Heienhaff, L-1736, 

Senningerberg, Grand Duchy of 

Luxembourg 

Alvogen Balkans Luxembourg 

S.à r.l. 

B145518 5, rue Heienhaff, L-1736, 

Senningerberg, Grand Duchy of 

Luxembourg 
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M Alvogen Malta Operations 

ROW Holdings Ltd. 

C75429 Malta Life Sciences Park, Building 1 

Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San 

Gwann Industrial Estate, San Gwann 

SGN 3000, Malta 

Alvogen Malta Operations 

(ROW) Ltd. 

C71197 Malta Life Sciences Park, Building 1 

Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San 

Gwann Industrial Estate, San Gwann 

SGN 3000, Malta 

MK Zentiva Pharma Macedonia 

DOOEL Skopje 

6708072 Jordan Mijalkov No. 48-1/1-2 Skopje, 

North Macedonia 

NL EuroGenerics Holding B.V. 34157118 Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, 

Netherlands 

PL Zentiva Polska Sp.z.o.o. KRS: 691403 

(REGON: 368094510)  

North Gate Buildings, 

Bonifraterska  Street 17, 00-203 

Warsaw, Poland 

Alvogen Pharma Sp.z.o.o. KRS: 610747 

(REGON: 364124728) 

North Gate Buildings, 

Bonifraterska  Street 17, 00-203 

Warsaw, Poland 

Alvogen Poland Sp.z.o.o. KRS: 394178 

(REGON: 301740600) 

North Gate Buildings, 

Bonifraterska  Street 17, 00-203 

Warsaw, Poland 

PT Zentiva Portugal, Lda 503103551 Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A, 

8º Piso, 1495-190 Algés – Portugal 

RO Zentiva S.A. J40/363/1991 Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, 

sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania 

SOLACIUM PHARMA S.R.L. J40/23565/2007 50 Theodor Pallady Blvd., 

Administration Building, C15, Area A, 

3rd floor, District 3, Bucharest, 

Romania 

BE WELL PHARMA S.R.L. J23/4165/2017 50 Theodor Pallady Blvd., 

Administration Building, C15, 3rd 

floor, Area B, Office no. 2, District 3, 

Bucharest, Romania 
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LaborMed-Pharma SA J40/21114/2007 032266 Bucharest, 44B Th. Pallady 

Blv., 3rd district, Romania 

Labormed Pharma Trading SRL J40/2501/2000 032266 Bucharest, 44B Th. Pallady 

Blv., 2nd floor, 3rd district, Romania 

RS Zentiva Pharma d.o.o  20607149 Milentija Popovica 5v, 2nd floor, 

Beograd – Novi Beograd, Serbia 

RU Zentiva Pharma LLC 1147748135590 Novoslobodskaya st., 31 / building 4 

premises VI, Moscow, 127005, Russia 

(korespondenční adresa: 12 

Presnenskaya naberezhnzya 

(embankment), 45 floor, office 2, 

Vostok Federation Tower, 123112 

Moscow) 

Bittner Pharma LLC 1097746360271 18 Suschevsky Val street, Moscow, 

127018, Russia 

SK Zentiva, a.s. 31 411 771 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 

Slovakia 

Zentiva International a.s. 35 687 355 Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, 

Slovakia 

UA Zentiva Ukraine LLC 38804488 Brovarsky avenue, 5-I, 02002, Kyiv, 

Ukraine 

UK Zentiva Pharma UK Limited 02158996 12 New Fetter Lane, EC4A 1JP, 

London, United Kingdom 

(corresp. address: Felsted Business 

Centre, Felsted, Essex, UK CM6 3LY) 

Creo Pharma Holdings Limited 06096048 Felsted Business Centre, Cock Green, 

Felsted, Essex, CM6 3LY, United 

Kingdom 

Creo Pharma Limited 06082846 Felsted Business Centre, Cock Green, 

Felsted, Essex, CM6 3LY, United 

Kingdom 

XK ALVOGEN PHARMA KOSOVO 

SH.P.K. 

810809410 LLAPNASELLË, Magjistralja Prishtinë-

Ferizaj KM 7, Kosovo 
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SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI ZENTIVA - SEZNAM POBOČEK SPOLEČNOSTI ZENTIVA 

Jméno společnosti Země Pobočka IČO Sídlo 

 

Zentiva Group, a.s. 

Bulharsko ZENTIVA BULGARIA 

BRANCH 

UIC205052992 7, Iskarsko shosse 

Blvd., Trade Center 

Evropa, Building 15, 

floor 4, 1528 Sofia, 

Bulgaria 

Estonsko Zentiva Group, a.s. Eesti 

filiaal 

- Tartu mnt 13, 10145 

Tallinn, Estonia 

Lotyšsko Zentiva Group, a.s. filiāle 

Latvijā 

- Ģertrūdes iela 10-

10, Rīga, LV 1010, 

Latvia 

Litva Zentiva Group, a.s. Lietuvos 

filialas 

- Jogailos str. 9, 

Vilnius, Lithuania 

Zentiva Pharma 

d.o.o. 

Černá Hora Zentiva Pharma d.o.o. – dio 

stranog društva u Podgorici 

30/31-10724-4 Kritskog odreda 4/1 

,81000 Podgorica, 

Monetenegro 

Makedonie Zentiva Pharma d.o.o. – 

Pretstavništvo Skopje 

4080011519677 Kozara 13A, Skopje, 

Macedonia 

Albánie Alvogen – Zyre Perfaqesimi 

Tirane (dormant) 

L11817003 Rruga Themistokli 

Germenji,Kulla 

Ambasador,Kati 3, 

Ap.1,Tirane,Albania 

LaborMed-Pharma 

SA 

Moldávie Reprezentanta “Labormed-

Pharma SA” Moldova 

1007600076302 MD-2004, 40 Lazo S. 

Str., 7th floor, office 

no. 4, Chisinau, Rep. 

Of Moldavia 

Zentiva Pharma 

Macedonia DOOEL 

Černá Hora Alvogen Pharma 

Makedonija export-import 

DOOEL Gevgelija dio 

stranog drustva u Crnoj 

Gori 

60013042 Janka Djinovica 

familly kvart 2/12, 

Podgorica, 

Montenegro 

Alvogen Pharma 

Trading Europe 

EOOD 

Kazachstán Representative Office of 

Alvogen Pharma Тrading 

Europe EOOD – Kazakhstan 

(Zastoupení společnosti 

120142012696 241,Bogenbay batyr 

Street, Business 

Centre Ordabasy, 

x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://1/
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Alvogen Pharma Trading 

Ltd) 

050026, Almaty, 

Kazakhstan 

Ukrajina Representative Office of 

Alvogen Pharma Тrading 

Europe EOOD – Ukraine 

(Zastoupení společnosti 

Alvogen Pharma Trading 

Ltd) 

26628492 5-I, Brovarskyi 

Avenue, 0200, Kyiv, 

Ukraine 

 

Zentiva 

International a.s. 

Rumunsko ZENTIVA INTERNATIONAL 

A.S. HLOHOVEC 

SUCURSALA BUCURESTI 

J40 /2438/2006 50 Th. Pallady Bld., 

3rd District, 

Bucharest, Romania 

Alvogen Malta 

Operations (ROW) 

Ltd. 

Kazachstán SPRÁVNÍ RADA 

SPOLEČNOSTI "ALVOGEN 

MALTA OPERATIONS 

(ROW)" LTD V RESPUBLIKE 

KAZAKHSTAN (Zastoupení 

společnosti "Alvogen Malta 

Operations (ROW)" LTD v 

Republice Kazachstán). 

160242006543 ALMATY, 

ALMALINSKY 

DISTRICT, STREET 

AUEZOVA, 48, KV 

OFFICE 3/3 

Ukrajina Zastoupení společnosti 

Alvogen Malta Operations 

(ROW) Ltd. 

26550287 02002 Ukraine Kyiv, 

Brovarsky Ave, 5-I 

HERBST Trading 

GmbH 

Kazachstán SPRÁVNÍ RADA 

SPOLEČNOSTI "KHERBS 

TREIDING GMBKH" V 

RESPUBLIKE KAZAKHSTAN" 

(Zastoupení společnosti 

"Herbs Trading GMBH v 

Republice Kazachstán). 

111242013222 ALMATY, TURKSIB 

DISTRICT, 

MICRODISTRICT 

KAZAKHFILM, 53, 

FLOOR 2 

 


