Izjava o varstvu zasebnosti spletnih strani v skladu z uredbo GDPR
Datum začetka veljavnosti: 25. maj 2018
Kaj je področje uporabe te izjave o varstvu zasebnosti?
Izjava o varstvu zasebnosti se uporablja za spletna mesta, mobilne aplikacije in digitalne storitve, ki
objavijo to izjavo o varstvu zasebnosti ali povezavo do nje. Namen te izjave o varstvu zasebnosti je, da
vas pouči, katere osebne podatke Allergan plc vključno s svojimi povezanimi podjetji (s skupnim
poimenovanjem »Allergan«, »mi« ali »naš«) lahko zbira o vas, kako zbiramo vaše osebne podatke, za
katere namene uporabljamo vaše osebne podatke, komu lahko razkrijemo vaše osebne podatke in
kakšne pravice imate, da omejite našo uporabo vaših osebnih podatkov. V tej izjavi o varstvu zasebnosti
bomo spletna mesta, aplikacije in digitalne storitve, ki objavijo to izjavo o varstvu zasebnosti ali
povezavo do nje, skupno poimenovali »spletna mesta«.
Katere osebne podatke lahko zbiramo o vas?
Prek naših spletnih mest, ki objavljajo povezavo do te izjave o varstvu zasebnosti, bomo zbirali in
obdelovali osebne podatke, ki vas ne identificirajo neposredno po imenu (kot je IP-naslov) ali vključujejo
vaših kontaktnih podatkov, ki pa se lahko uporabijo za identifikacijo tega, da je določen računalnik ali
naprava dostopala do našega spletnega mesta, kar se v kombinaciji z določenimi drugimi informacijami
lahko uporabi za vašo identifikacijo. Te osebne podatke prejemamo skozi vašo interakcijo z našimi
spletnimi mesti.
Osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas prek svojih spletnih mest, ki objavijo povezavo do te izjave o
varstvu zasebnosti, lahko vključujejo naslednje vrste osebnih podatkov:




demografske podatke;
spletne identifikatorje;
IP-naslov;





podatke, ki so jih pridobili naši piškotki;
piškotke tretjih oseb in/ali
uporabo in izkoriščanje družbenih
medijev.

Ko o vas zbiramo neposredno določljive osebne podatke, vam bodo naslednja obvestila o varstvu
zasebnosti zagotovila dodatne informacije o tem, katere podatke lahko zbiramo, kako jih bomo zbirali,
za katere namene jih lahko zbiramo, komu jih lahko razkrijemo in katere pravice lahko imate, da nam
omejite njihovo uporabo.
Kako bomo uporabili vaše osebne podatke?
Obdelava vaših osebnih podatkov vključuje zapis, organizacijo, strukturiranje, shranjevanje, prilagoditev
ali spremembo, pridobivanje vaših osebnih podatkov, vpogled vanje in njihovo uporabo, razkritje s
prenosom, razširjanjem ali drugačnim dajanjem na voljo, uskladitev ali združevanje, omejevanje, izbris
ali uničenje.
Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za naslednje namene:


za namene skladnosti naše družbe s
predpisi ter varnosti našega objekta in
omrežja;




kadar smo zakonsko zavezani obdelovati
osebne podatke;
za statistične analize, vključno z






za odobritev, podelitev, upravljanje,
spremljanje ali prekinitev dostopa do
sistemov, objektov, evidenc, lastnine ali
infrastrukture družbe Allergan ali
uporabo teh;
za sledenje vaših interakcij z nami;
za presojo naših programov in storitev za
namene skladnosti s predpisi;




analizami, ki jih izvajajo naši prodajalci;
za upravljanje spletnih mest in/ali
dejavnosti trženja, vključno s piškotki
tretjih oseb, ki spremljajo in ustvarjajo
profil na podlagi interesov, povezan z
vašimi interakcijami z nami ali drugimi.

Za vse druge namene, o katerih vas moramo obvestiti in zanje pridobiti vašo privolitev, vključno z
nameni, ki jih zahtevajo lokalni zakoni, bomo pred obdelavo vaših osebnih podatkov za te namene
pridobili vašo privolitev.
Kaj je naša pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?
Veljavne pravne podlage, na katerih obdelujemo vaše osebne podatke za zgoraj naštete določene
namene, vključujejo naslednje:


Na podlagi vaše privolitve: V nekaterih primerih vas lahko prosimo za privolitev za zbiranje in
obdelavo vaših osebnih podatkov. Če se nam odločite dati privolitev, jo lahko pozneje prekličete
(ali odstopite) tako, stopite v stik z nami, kot je opisano v spodnjem razdelku »kako stopite v stik
z nami«. Upoštevajte, da preklic vaše privolitve ne bo vplival na obdelavo vaših osebnih
podatkov, ki je že bila izvedena. V primerih, ko vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi
privolitve, vam bomo zagotovili podrobnejše informacije v času pridobitve vaše privolitve.



Skladnost z veljavnimi zakoni ali izvajanje pogodbe: V določenih okoliščinah moramo
obdelovati vaše osebne podatke, da izpolnimo zahteve veljavnih zakonov/predpisov ali da
izpolnimo svoje dolžnosti v skladu s pogodbo, ki velja za vas. V primerih, ko vaše osebne
podatke obdelujemo, da izpolnimo svoje zakonske obveznosti, vam verjetno ne bo dovoljeno
ugovarjati taki dejavnosti obdelave, toda običajno boste imeli pravico dostopati do teh
informacij ali jih pregledati, razen če bo to oviralo naše zakonske obveznosti. Če podatke
obdelujemo, da izpolnimo svoje pogodbene obveznosti v skladu s pogodbo, katere podpisnik
ste, morda ne boste mogli ugovarjati tej obdelavi, ali če se odločite odstopiti od naše obdelave
ali ji ugovarjati, to lahko vpliva na našo zmožnost izvajanja pogodbenih obveznosti, ki vam jih
dolgujemo.



Naš zakoniti interes: Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na podlagi svojega zakonitega
interesa za komuniciranje z vami in za upravljanje svojih interakcij z vami v zvezi z našimi izdelki
in storitvami, znanstvenimi raziskavami in izobraževalnimi priložnostmi. Poleg drugih pravic, ki
jih lahko imate in so opisane spodaj, imate pravico ugovarjati takšni obdelavi svojih osebnih
podatkov. Svoj ugovor lahko zabeležite tako, da stopite v stik z nami, kot je opisano v razdelku
»kako stopite v stik z nami« spodaj.

Piškotki in podobne tehnologije, ki zbirajo osebne podatke
Spletni svetilniki

Naša spletna mesta lahko uporabljajo tehnologijo, ki je znana kot spletni svetilniki in omogoča
zbiranje informacij spletnega dnevnika. Spletni svetilnik je majhen grafični element na spletni
strani ali v e-poštnem sporočilu, ki je namenjen sledenju ogledanim stranem ali odprtim
sporočilom. Informacije spletnega dnevnika zbira računalnik, ki gosti naše spletno mesto
(»spletni strežnik«), ko obiščete katero izmed naših spletnih mest.
Na določenih spletnih mestih in v e-poštnih sporočilih, ki vam jih pošiljamo, lahko uporabljamo
tehnologijo »spletnih svetilnikov« (znano tudi kot »akcijska oznaka« ali »tehnologija
prozornega GIF«). Spletne svetilnike lahko uporabljamo kot pomoč pri ugotavljanju, katera epoštna sporočila, ki smo jih poslali, so bila odprta in ali je sporočilo sprožilo kakršno koli
dejanje. Spletni svetilniki tudi pomagajo analizirati učinkovitost spletnega mesta, saj merijo
število obiskovalcev spletnega mesta ali koliko obiskovalcev je kliknilo ključne elemente
spletnega mesta.
Piškotki
To spletno mesto lahko uporablja tehnologijo, imenovano »piškotki«. Piškotek je majhna
podatkovna datoteka, ki jo spletno mesto lahko namesti na trdi disk vašega računalnika, kjer se
hranijo datoteke vašega internetnega brskalnika. Piškotek vam prihrani trud ponovnega
vnašanja določenih informacij v nekatera polja za registracijo, saj se piškotki lahko uporabljajo za
to, da spletnemu mestu omogočijo, da si »zapomni« informacije, ki jih je obiskovalec predhodno
vnesel. Piškotek vam pomaga tudi zagotoviti informacije o vsebini, povezane z uporabnikom, in
slediti temu, kako so uporabljeni sklopi spletnega mesta. Piškotek lahko v vaš računalnik
namestimo mi ali tretje osebe, s katerimi imamo pogodbeno razmerje, kot so storitve za spletno
analitiko in oglaševalske omrežne storitve. Pri večini spletnih brskalnikov in druge programske
opreme lahko spremenite nastavitve svojega brskalnika, tako da bodo izbrisani piškotki s trdega
diska vašega računalnika, preprečeni vsi piškotki ali boste prejeli opozorilo, preden se piškotek
shrani. Za več informacij o teh funkcijah glejte navodila svojega brskalnika. Če zavrnete piškotke,
bo funkcionalnost spletnega mesta lahko omejena in številnih njegovih funkcij morda ne boste
mogli uporabljati.
Ne sledi
Sledenje svojim spletnim dejavnostim lahko preprečite na različne načine. Eden izmed teh je
nastavitev možnosti v brskalniku, ki obiskano spletno mesto opozori, da ne želite, da o vas zbira
določene informacije. To se imenuje signal »ne sledi« (»DNT«). Upoštevajte, da se naša spletna
mesta in spletni viri trenutno ne odzivajo na te signale s strani spletnih brskalnikov. Trenutno ni
univerzalno sprejetega standarda, ki bi družbam narekoval, kaj narediti, ko je zaznan signal DNT.
Google Analytics
Orodje Google Analytics se lahko uporablja kot pomoč pri zagotavljanju boljšega delovanja
spletnega mesta in da nam pomaga razumeti, kateri deli spletnega mesta se uporabljajo. Za
zbiranje informacij o obiskovalcih Google Analytics uporablja tehnična orodja, kot so piškotki
prve osebe in koda JavaScript. Storitev Google Analytics sledi obiskovalcem do spletnih mest, ki
imajo omogočen JavaScript. Google Analytics anonimno sledi interakciji obiskovalcev s spletnim
mestom, vključno s tem, od kod so prišli in kaj so počeli na spletnem mestu. Google Analytics od
uporabnikov zbira informacije, ki so navedene zgoraj.
Te informacije se uporabljajo za upravljanje in posodabljanje spletnega mesta, hkrati pa bomo
ocenili tudi, ali se obiskovalci spletnega mesta ujemajo s pričakovano demografijo spletnega
mesta, in določili, kako ključno občinstvo krmari po vsebini.

A. Določilo o izvzetju:
Za obiskovalce spletnega mesta, ki ne želijo, da se njihovi podatki zbirajo, Google
Analytics ponuja določilo o izvzetju. Več informacij o tej možnosti lahko prejmete na
naslovu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
B. Uporaba podatkov s strani družbe Google:
Družba Google in njene hčerinske družbe, ki so popolnoma v njeni lasti, lahko , v skladu s
pogoji svoje politike varstva zasebnosti (na voljo na
http://www.google.com/privacy.html ali drugem URL-naslovu, ki ga lahko občasno
posreduje družba Google) hranijo in uporabljajo informacije, ki jih zberejo z vašo
uporabo razkrivanja in souporabe podatkov v okviru funkcije Google Analytics.
Vtičniki družbenih medijev
Naša spletna mesta lahko uporabljajo vtičnike družbenih medijev, da vam omogočijo preprosto
deljenje informacij z drugimi. Ko obiščete naše spletno mesto, lahko upravljavec vtičnika
družbenega medija, ki je na našem spletnem mestu, v vaš računalnik namesti piškotek, ki temu
upravljavcu omogoča prepoznavanje posameznikov na njegovem spletnem mestu, ki so
predhodno že obiskali naša spletna mesta. Če ste se predhodno prijavili v spletno mesto
družbenega medija, medtem ko ste brskali po našem spletnem mestu, lahko vtičnik družbenih
medijev temu spletnemu mestu družbenega omrežja omogoči prejemanje neposredno
določljivih informacij o vas, ki kažejo, da ste že obiskali naše spletno mesto. Vtičnik družbenih
medijev lahko zbira te informacije o obiskovalcih, ki so se prijavili v družbena omrežja, ne glede
na to, ali posebej uporabljajo vtičnik na našem spletnem mestu ali ne. Vtičniki družbenih
medijev spletnemu mestu družbenega medija omogočajo tudi posredovanje informacij o vaših
dejavnostih na našem spletnem mestu v zvezi z drugimi uporabniki spletnega mesta njegovega
družbenega omrežja. Družba Allergan ne nadzoruje nobenih vsebin iz vtičnikov družbenih
medijev. Za več informacij o družbenih vtičnikih na spletnih mestih družbenih medijev glejte
izjave teh spletnih mest o varstvu zasebnosti in posredovanju podatkov.
Osebni podatki otrok
To spletno mesto ni namenjeno ali zasnovano za posameznike v starosti do 16 let. Zavestno ne zbiramo
osebnih podatkov nobenih oseb v starosti do 16 let.
Kako varujemo vaše osebne podatke?
Uporabljamo standardne upravne, tehnične in fizične varnostne ukrepe, ki se uporabljajo v sektorju, da
vaše osebne podatke varujemo pred izgubo, krajo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, spremembo,
razkritjem in uničenjem. Dostop do vaših osebnih podatkov omejujemo samo na tiste zaposlene in
tretje osebe, ki delujejo v našem imenu in imajo utemeljeno poslovno potrebo po takem dostopu. Vaše
osebne podatke bomo posredovali samo tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu in od katerih smo
prejeli pisna zagotovila, da bodo vaši osebni podatki zavarovani na način, ki je v skladu s tem obvestilom
o varstvu zasebnosti ter našimi politikami in postopki varstva zasebnosti.
Komu in kdaj bomo razkrili ali posredovali vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke bomo razkrili oziroma jih posredovali naslednjim podjetjem:


Našim globalnim podružnicam, kot je opisano spodaj.







Tretjim osebam, s katerimi imamo pogodbo za izvajanje storitev v našem imenu, da opravljajo
dejavnosti ali funkcije, povezane z nameni obdelave, v zvezi z vašimi osebnimi podatki, kot je
opisano zgoraj. Če je tako, bomo od teh tretjih oseb, ki delujejo v našem imenu, zahtevali, da
varujejo zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov, ki jih z njimi delimo. Če ni drugače izrecno
zapisano v tej izjavi o varstvu zasebnosti, se morajo te tretje osebe pogodbeno strinjati, da vaših
osebnih podatkov ne bodo uporabile ali razkrile za kateri koli drug namen, razen v okviru tega,
kar je nujno za zagotavljanje storitev za nas, opravljanje storitev v našem imenu ali za
izpolnjevanje veljavnih zakonov in predpisov.
Državnim agencijam, revizorjem in pristojnim organom. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo
državnim agencijam, organom in revizorjem na podlagi uradnega zahtevka za informacije ali kot
drugače zahtevajo zakon, predpisi ali kodeks ravnanja za sektor.
Potencialnim ali dejanskim kupcem kot tretjim osebam. Če se odločimo reorganizirati ali
odsvojiti svoj posel skozi prodajo, združitev ali prevzem, lahko vaše osebne podatke delimo z
dejanskimi ali morebitnimi kupci. Zahtevali bomo, da vsak tak kupec z vašimi osebnimi podatki
ravna v skladu z obvestilom o varstvu zasebnosti.

Kako mednarodno prenašamo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke lahko posredujemo svojim drugim globalnim podružnicam. Imena in kontaktne
podatke podružnice družbe Allergan lahko najdete na https://www.allergan.com/home. Poleg tega
lahko te podružnice vaše osebne podatke posredujejo naprej našim drugim globalnim podružnicam.
Nekatere naše podružnice in lokacije njihovih podatkovnih baz so lahko v državah, ki ne zagotavljajo
ravni varstva podatkov, ki ustreza zakonom v državah, kjer prebivate. Ne glede na to morajo vse naše
podružnice z vašimi osebnimi podatki ravnati v skladu s tem obvestilom o varstvu zasebnosti ter našimi
politikami in postopki glede varstva zasebnosti in podatkov.
Obvestilo o ščitu zasebnosti EU–ZDA in Švica–ZDA Družba Allergan in njene podružnice v
Združenih državah lahko prejmejo osebne podatke posameznikov iz Evropskega gospodarskega
prostora (EGS) in Švice. Izpolnjujemo zahteve načel ščita zasebnosti EU–ZDA in Švica–ZDA v
zvezi z zbiranjem, uporabo in hrambo osebnih podatkov iz EGP-ja in Švice. Če med pogoji tega
obvestila o varovanju zasebnosti in načeli ščita zasebnosti obstaja neskladje, veljajo načela ščita
zasebnosti. Za več informacij o pravnem okviru ščita zasebnosti in za ogled našega potrdila
obiščite https://www.privacyshield.gov/. Mednarodni center za reševanje sporov (ICDR) deluje
kot naša tretja oseba za razreševanje sporov, kakor zahteva okvir ščita zasebnosti. Če imate
pritožbo o naši skladnosti s ščitom zasebnosti, se lahko obrnete neposredno na nas ali na ICDR
na naslovu http://go.adr.org/privacyshield.html. V določenih okoliščinah je mogoče, da skličete
zavezujočo arbitražo. V zvezi s svojim spoštovanjem načel ščita zasebnosti moramo upoštevati
preiskovalna in izvršilna pooblastila ameriške zvezne komisije za trgovino.
Vaše osebne podatke lahko prenesemo tretjim osebam, s katerimi imamo pogodbo za izvajanje storitev
v našem imenu, da opravljajo dejavnosti ali funkcije, povezane z nameni obdelave, v zvezi z vašimi
osebnimi podatki, kot je opisano zgoraj. Naše tretje osebe so pogodbeno obvezane, da izpolnjujejo
zahteve veljavnih zakonov in predpisov, vključno s tem, da imajo vzpostavljen veljaven čezmejni
mehanizem za prenos osebnih podatkov iz EU, ki ureja prejemanje osebnih podatkov iz EU in lahko

vključuje presojo »ustreznosti« s strani Evropske komisije ter potrdila o ščitu zasebnosti EU–ZDA in/ali
Švica–ZDA oziroma o izvajanju standardnih pogodbenih določil EU z nami.
Za več informacij o čezmejnih prenosih svojih osebnih podatkov se obrnite na nas na način, ki je opisan v
razdelku »kako stopiti v stik z nami« spodaj.
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatki bomo hranili ves čas vašega poslovnega odnosa z nami. Osebne podatke, ki jih
zberemo o vas, bomo hranili in obdržali v skladu z našo politiko o hrambi poslovnih evidenc, potem jih
bomo arhivirali ali izbrisali. Podrobno opredelitev naših praks hrambe lahko najdete na strani
https://www.allergan.com/home. Upoštevajte, da določene informacije lahko hranimo dlje časa, če
imamo do vas trajne obveznosti ali tako zahteva lokalna zakonodaja.
Povezave na spletna mesta tretjih oseb
V pomoč našim obiskovalcem to spletno mesto lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, katerih
lastniki in upravitelji so tretje osebe in za katere verjamemo, da lahko ponudijo uporabne informacije.
Tukaj opisane politike in postopki ne veljajo za tovrstna spletna mesta. Ne odgovarjamo za zbiranje ali
uporabo osebnih podatkov s strani spletnih mest tretjih oseb ali na njih. Zato zavračamo vsakršno
odgovornost za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih z uporabo spletnega mesta tretjih oseb, s strani
tretjih oseb. Priporočamo, da se obrnete neposredno na ta spletna mesta za informacije o njihovih
politikah s področja varstva zasebnosti, varnosti, zbiranja podatkov in distribucije.
Katere so vaše pravice?
Pravico si imate ogledati svoje osebne podatke in prejeti njihovo kopijo, vključno z elektronsko kopijo, ki
jo imamo, ter tudi prositi, da popravimo netočne ali nepopolne osebne podatke, ki jih imamo o vas.
Prosite lahko tudi, da izbrišemo vaše osebne podatke, ko več niso potrebni za namene, za katere ste jih
posredovali, omejite namene, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, ko izbris ni mogoč, in
ugovarjate naši obdelavi vaših osebnih podatkov. V določenih okoliščinah lahko prosite, naj pošljemo
kopijo vaših osebnih podatkov tretji osebi po vašem izboru.
Za uveljavitev katere koli izmed teh pravic se obrnite na nas, kot je določeno v razdelku »kako stopite v
stik z nami« spodaj. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo nadzornemu organu (glejte podrobnosti
pod »pravna sredstva« spodaj), če menite, da so bile vaše pravice kršene.
Kaj, če to obvestilo o varstvu zasebnosti spremenimo?
Občasno lahko to obvestilo o varstvu zasebnosti spremenimo, da bo odražalo spremembe naših pravnih
obveznosti ali načinov, kako obdelujemo vaše osebne podatke. O vseh bistvenih spremembah tega
obvestila o varstvu zasebnosti vas bomo obvestili in veljati bodo začele, ko vam jih sporočimo.
Kako stopite v stik z nami, če imate vprašanja ali pomisleke?
Uporabite spodnje informacije, da se obrnete na uradno osebo za varstvo podatkov družbe Allergan, če
želite:




postaviti vprašanje;
izraziti skrb ali vložiti pritožbo;
odstopiti od programa ali storitve in/ali



uveljavljati katere koli izmed zgoraj navedenih pravic, vključno z dostopom, popravkom,
prenosljivostjo, ugovorom, omejitvijo in izbrisom.

Uradna oseba družbe Allergan za varstvo podatkov za EU
Naslov:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Združeno
kraljestvo
E-poštni naslov:
IR-EUDPO@allergan.com
Kakšna pravna sredstva so vam na voljo?
Za več informacij o svojih pravicah v zvezi z zasebnostjo in varstvom podatkov ali če svoje težave ne
morete rešiti neposredno z nami in želite vložiti pritožbo, se obrnite na pristojni organ za varstvo
podatkov v svoji državi ali na vodilni nadzorni organ za varstvo podatkov družbe Allergan:
Irski komisar za varstvo podatkov
Naslov:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Telefonski številki:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
E-poštni naslov:
info@dataprotection.ie

