
 

 

 
Izjava o zasebnosti podatkov na spletišču v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov 

(GDPR) 

Datum začetka veljavnosti: 1. februarja 2021 

Na katerih področjih se uporablja ta Izjava o zasebnosti? 

Ta Izjava o zasebnosti se uporablja na spletiščih, v mobilnih aplikacijah in za digitalne storitve, ki so 
povezane s to Izjavo o zasebnosti, ali so jo objavile. Ta Izjava o zasebnosti ima namen, da vas seznani z 
vrsto osebnih podatkov, ki jih multinacionalna družba v farmacevtski industriji Allergan plc s svojimi 
pridruženimi gospodarskimi subjekti (v nadaljevanju skupaj imenovani »Allergan«, »mi«, »svoje« ali 
»naše«) lahko zbira o vas, razen tega tudi, da vam razloži način zbiranja osebnih podatkov o vas, za 
katere namene zbiramo osebne podatke o vas, komu lahko razkrijemo osebne podatke o vas in katere 
pravice lahko uveljavljate, da omejite našo uporabo osebnih podatkov o vas. V tej Izjavi o zasebnosti se 
spletna mesta, aplikacije in digitalne storitve, ki so lahko povezane s to Izjavo o zasebnosti, ali so jo 
objavile, skupaj imenujejo »spletišča«. 

Katere osebne podatke o vas lahko zbiramo? 

Na naših spletiščih, ki so povezana s to Izjavo o zasebnosti, bomo zbirali in obdelovali osebne podatke o 
vas, ki vaše identitete ne ugotavljajo neposredno po vašem imenu (kot je naslov IP), ali ne vključujejo 
vaših podatkov za stike, vendar lahko vključujejo podatke, ki ugotavljajo, da je določeni 
računalnik/naprava dobil/-a dostop do našega spletišča in ki se, v kombinaciji z določenimi drugimi 
podatki, lahko uporabijo, da se ugotovi vaša identiteta. Te osebne podatke o vas prejemamo pri 
interakciji med vami in našimi spletišči.  
 
Osebni podatki o vas, ki jih obdelujemo na naših spletiščih, povezanih s to Izjavo o zasebnosti, lahko 
vključujejo naslednje kategorije osebnih podatkov: 
 

 demografski podatki; 
 spletne označbe; 
 naslov IP; 

 podatki, ki jih zberejo naši piškotki; 
 piškotki tretje osebe; in/ali 
 uporaba in izkoriščanje družbenih medijev.  

 
Na spletnih straneh, na katerih zbiramo osebne podatke o vas, s katerimi neposredno ugotavljamo vašo 
identiteto, boste z naslednjimi izjavami o zasebnosti obveščeni, katere podatke lahko zbiramo, kako jih 
zbiramo, za katere namene jih lahko zbiramo, komu jih lahko razkrijemo in katere pravice lahko 
uveljavite, da omejite njihovo uporabo. Prosimo, kliknite na naslednje izjave o zasebnosti, ki veljajo pri 
interakciji med vami in našimi spletišči: <insert hyperlink to HCP GDPR Privacy Notice> <insert hyperlink 
to Consumer Privacy Notice> <insert hyperlink to Patient Privacy Notice>. 
 
Kako bomo uporabljali osebne podatke o vas? 

Kadar lahko obdelujemo osebne podatke o vas, ta obdelava lahko vključuje evidenco, organiziranje, 
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, pridobivanje, poizvedovanje, uporabo, 
razkrivanje s prenosom, razširjanje ali omogočanje dostopa na drug način, uvrščanje ali združitev, 
omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov o vas. 

Osebne podatke o vas lahko obdelujemo z namenom, da: 



 

 

 v svojem podjetju zagotovimo skladnost s 
predpisi in varnost svojih objektov, naprav in 
omrežja; 

 pooblastimo, odobrimo, dodelimo, 
spremljamo in prekinemo dostop do sistemov 
družbe Allergan in do njihove uporabe, 
vključno z dostopom do/uporabo objektov in 
naprav, evidenc, premoženja in 
infrastrukturne opreme; 

 spremljamo interakcijo med vami in našimi 
spletišči; 

 nadzorujemo svoje programe in storitve, 
glede skladnosti s predpisi; 

 obdelujemo osebne podatke o vas, kadar je 
to naša pravna obveznost; 

 izvajamo statistične analize, vključno z 
analitičnimi storitvami, ki jih izvajajo naši 
prodajalci; 

 zagotovimo upravljanje spletišča; in/ali 
 izvajamo tržne dejavnosti, vključno s 

sledenjem piškotkov tretjih oseb in 
ustvarjamo profil na osnovi interesov v zvezi z 
interakcijo med vami in našimi spletišči ali 
med vami in drugimi spletišči. 
 

 

Za vse dodatne namene, za katere se od nas zahteva, da vam pošljemo obvestilo in pridobimo vaše 
soglasje, vključno z razkritji, ki jih zahteva lokalna zakonodaja, bomo pred obdelavo osebnih podatkov o 
vas pridobili vaše soglasje.  

Kaj je naša pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov o vas? 

Veljavna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov o vas, ki jo izvajamo za posebne namene, 
naštete zgoraj, vključuje naslednje: 

 Na podlagi vašega soglasja: V nekaterih primerih vas lahko zaprosimo za soglasje, da zberemo in 
obdelamo osebne podatke o vas. Če izberete možnost, da daste soglasje, ga lahko pozneje 
prekličete (ali odjavite storitev) tako, da stopite v stik z nami, kot je opisano spodaj v oddelku 
»Kako stopiti v stik z nami«. Prosimo, upoštevajte, da preklic soglasja ne bo vplival na nobenega 
izmed osebnih podatkov, ki so bili že obdelani. Ko bomo obdelovali osebne podatke o vas na 
podlagi pridobljenega soglasja, vam bomo ob pridobitvi soglasja zagotovili bolj podrobne 
podatke. 
 

 Skladnost z veljavno zakonodajo ali izvajanje pogodbe: V posebnih okoliščinah se lahko zahteva 
obdelava osebnih podatkov o vas zaradi usklajevanja z ustreznim zakonom/predpisom ali zaradi 
izpolnjevanja naših obveznosti, sprejetih s pogodbo, v kateri je vaše naročilo predmet pogodbe. 
Kadar obdelujemo vaše osebne podatke, zaradi izpolnitve naših pravnih obveznosti, vam najbrž 
ne bo dovoljen ugovor na izvajanje te obdelave, vendar boste navadno imeli pravico do dostopa 
do teh podatkov ali pravico do njihovega pregleda, razen če bo to oviralo naše pravne 
obveznosti. Pri obdelavi zaradi izpolnitve pogodbenih obveznosti po pogodbi, v kateri ste vi 
pogodbena stranka, morda ne boste mogli podati ugovora na to obdelavo; če boste izbrali, da 
odjavite storitev, ali če boste podali ugovor na našo obdelavo podatkov, bo to vplivalo na našo 
zmožnost, da izpolnimo pogodbeno obveznost, ki jo imamo do vas. 
 

 Naš legitimen interes: Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov o vas je lahko tudi naš 
legitimen interes pri komunikaciji z vami in pri urejanju interakcije med vami in našimi spletišči, v 
zvezi z našimi izdelki in storitvami, znanstveno raziskavo in izobraževalnimi priložnostmi. Poleg 
drugih pravic, ki jih lahko najdete spodaj, imate pravico do ugovora na te obdelave osebnih 



 

 

podatkov o vas. Svoj ugovor lahko vpišete v register tako, da stopite v stik z nami, kot je opisano 
spodaj v oddelku »Kako stopiti v stik z nami«. 

Piškotki in podobne tehnologije za zbiranje osebnih podatkov 

Spletni svetilniki 
Naša spletišča lahko uporabljajo tehnologijo znano kot spletni svetilniki, ki omogoča zbiranje 
podatkov za spletni dnevnik. Spletni svetilnik je majhna grafična podoba, ki se namesti na 
spletno stran, ki jo pregledujete, da sledi stranem, ki jih gledate, ali v elektronski pošti, ki jo 
sprejemate, da sledi sporočilom, ki jih odpirate. Informacije za spletni dnevnik se zbirajo med 
vašim obiskom naših spletišč tako, da se shranijo v računalnik, ki je gostitelj našega spletišča 
(imenovan »spletni strežnik«).  

Na nekaterih spletnih straneh ali v elektronski pošti, ki vam jo pošiljamo, lahko uporabimo 
tehnologijo, ki se imenuje »spletni svetilnik« (znana tudi kot »oznaka dejavnosti« ali 
»tehnologija prozornih GIF-ov«). Za elektronsko pošto, ki smo vam jo poslali, lahko uporabimo 
spletne svetilnike, da določimo, katero pošto ste odprli, in da ugotovimo, ali ste opravili kakšno 
dejavnost v zvezi s to pošto. Spletni svetilniki pomagajo tudi pri analizi učinkovitosti spletišč 
tako, da spremljajo in zapisujejo število obiskovalcev na spletnem mestu ali število klikov 
posameznega obiskovalca na ključne elemente spletnega mesta. 

Piškotki 
To spletišče lahko uporablja tehnologijo imenovano »piškotki«. Piškotek je mala podatkovna 
datoteka, ki jo spletišče lahko namesti na trdi disk vašega računalnika v mapo, v kateri so 
shranjene datoteke internetnega brskalnika. Piškotek vam prihrani težave z vsakokratnim 
vnosom nekaterih podatkov v rubrike za registracijo pri ponovnem odpiranju strani, ker se 
piškotek lahko uporablja, da omogoči spletnemu mestu, da si »zapomni podatke«, ki jih je 
obiskovalec vnesel pri prejšnjih obiskih. Piškotek pomaga tudi pri prikazu vsebine, ki vsebuje 
posebne podatke, zanimive za vas in sledi načinu uporabe rubrik na spletišču. Naše spletišče ali 
spletišče tretjih oseb, s katerimi imamo pogodbeno razmerje, kot so storitve spletne analize in 
storitve oglaševalskega omrežja, lahko namesti piškotke na vaš računalnik. Z večino internetnih 
brskalnikov ali z drugo programsko opremo lahko svoje nastavitve brskalnika spremenite tako, 
da izbrišete piškotke iz svojega računalniškega trdega diska, da s tem blokirate vse piškotke ali 
da sprejmete opozorilo pred vsakim shranjevanjem piškotka. Za seznanitev s temi funkcijami 
prosimo, da pogledate navodila za svoj brskalnik. Če zavrnete piškotke, bo morda funkcionalnost 
spletnega mesta omejena in ne boste mogli uporabljati mnogih ugodnosti, ki vam jih 
zagotavljajo številne lastnosti tega spletnega mesta. 

 
Brez sledenja  
Obstajajo različni načini, da preprečite sledenje svojih spletnih dejavnosti. Eden izmed njih je 
nastavitev prednostne funkcije v brskalniku, ki opozarja spletišča, ki jih obiščete, da ne želite, da 
zbirajo nekaterih podatkov o vas. To se imenuje signal »Ne sledi« (Do-Not-Track [DNT]). 
Prosimo, upoštevajte, da trenutno naša spletišča in viri, objavljeni na spletu, ne odgovarjajo na 
te signale, poslane iz brskalnikov. Za zdaj ne obstaja splošno sprejet standard, ki bi določil, kaj 
mora podjetje narediti ob zaznavanju signala DNT.  
 

 
Analitična storitev Google 
Analitična storitev Google (Google Analytics) se lahko uporablja kot pomoč pri izboljšavi 
delovanja naših spletišč in kot pomoč pri razumevanju, kateri deli spletišč se uporabljajo. 



 

 

Analitična storitev Google uporablja tehnična orodja, kot so piškotki »prve osebe« (to je lastnika 
spletne strani) in kodo JavaScript, da zbira podatke o obiskovalcih. Analitična storitev Google 
sledi obiskovalcem spletnega mesta, ki imajo omogočeno delovanje programa JavaScript. 
Analitična storitev Google brezimensko sledi načinu poteka interakcije med obiskovalci in 
spletiščem, vključno s podatki o spletnem mestu, iz katerega so prišli, ter dejavnostim, ki so jih 
opravljali. Analitična storitev Google od uporabnikov zbira podatke, ki so navedeni zgoraj. 

 
Ti podatki se uporabljajo pri urejanju in posodabljanju spletišča in pri ocenjevanju, ali obiskovalci 
ustrezajo mestu, ki je pričakovano glede na demografske podatke za mesto, in pri določanju, 
kako ključni obiskovalci uporabljajo funkcijo navigacije po spletni vsebini. 
 

A. Določba o odjavi storitve: 
Analitična storitev Google obiskovalcem spletišča, ki ne želijo, da se njihovi podatki 
zbirajo, ponuja ukrep o odjavi storitve. Za več podatkov o tej izbirni možnosti poglejte 
tukaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
 
B. Način, kako družba Google uporablja podatke: 
Družba Google in njena hčerinska podjetja, ki so v celoti last družbe Google, lahko 
podatke, zbrane pri vaši uporabi storitve Google Analytics Information Disclosures and 
Sharing (Analitična storitev Google, razkritje podatkov in delitev z drugimi), obdrži in 
uporablja v skladu z določbami Pravilnika o zasebnosti (za ogled pravilnika glejte 
http://www.google.com/privacy.html ali kakšen drug naslov URL, ki ga Google lahko 
občasno objavi). 

 
Vtičniki družbenih medijev 
Naša spletišča lahko uporabljajo »vtičnike družbenih medijev«, da vam omogočijo preprosto 
delitev podatkov z drugimi. Ko obiščete naša spletišča, bo operator za vtičnik družbenih medijev, 
ki je na našem spletišču, na vaš računalnik namestil piškotek, ki omogoča, da ta operator 
prepozna osebe na spletnih straneh družbenih omrežij, ki so predhodno obiskale naša spletna 
mesta. Če ste se predhodno prijavili na spletišče družbenih medijev in medtem obiskali naše 
spletišče, bodo lahko vtičniki družbenih medijev dovolili temu spletišču družbenih medijev, da 
pridobi podatke o vas, s katerimi se neposredno ugotavlja vaša identiteta in ki kažejo, da ste 
obiskali naše spletišče. Vtičnik družbenih medijev lahko zbira te podatke o obiskovalcih, ki so 
prijavljeni v družbena omrežja, ne glede na to, ali je prišlo do neposredne interakcije med vami 
in vtičnikom na našem spletišču, ali ne. Vtičniki družbenih medijev omogočajo spletišču 
družbenih medijev tudi delitev podatkov o vaši dejavnosti na našem spletišču z drugimi 
uporabniki teh spletišč družbenih medijev. Družba Allergan ne nadzoruje nobene izmed vsebin, 
ki jih zbirajo vtičniki družbenih medijev. Za več podatkov o družbenih vtičnikih iz spletišč 
družbenih medijev si oglejte »izjavo o zasebnosti« in »izjavo o delitvi podatkov z drugimi«, ki sta 
objavljeni na ustreznem spletnem mestu. 

 
Osebni podatki o otroku 
To spletno mesto ni namenjeno ali izdelano za osebe mlajše od 16 let. Nikoli z naklepnim dejanjem ne 
zbiramo osebnih podatkov od oseb, mlajših od 16 let.  
 
Kako varujemo osebne podatke o vas? 



 

 

Uporabljamo industrijske standarde za administrativno, tehnično in fizično varovanje osebnih podatkov 
o vas, da jih zaščitimo pred izgubo, krajo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, 
razkritjem in uničenjem. Dostop do osebnih podatkov o vas smo omejili samo na zaposlene in tretje 
osebe, ki delujejo v našem imenu in imajo upravičeno poslovno potrebo do takega dostopa. Osebne 
podatke o vas bomo prenesli tretjim osebam, ki delujejo v našem imenu, potem ko prejmemo pisna 
zagotovila, da bodo osebni podatki o vas zaščiteni na način, ki je v skladu s to Izjavo o zasebnosti in ki 
upošteva naše politike in postopke v zvezi z zasebnostjo. 

Komu in kdaj bomo razkrili, ali s kom bomo delili vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke bomo razkrili ali delili s spodaj naštetimi gospodarskimi subjekti:  

 Naša globalna povezana podjetja, kot je razloženo spodaj.  
 

 Tretje osebe, s katerimi smo sklenili pogodbo o izvajanju storitev v našem imenu, da opravljajo 
dejavnosti ali funkcije v zvezi s postopki pri delu z osebnimi podatki o vas, ki so opisani zgoraj. V 
primeru razkritja/delitve podatkov bomo od teh tretjih oseb, ki delajo v našem imenu, zahtevali, 
da zagotovijo zaščito zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov, ki jih delimo z njimi. Te tretje 
osebe morajo skleniti pogodbo, s katero soglašajo, da ne smejo uporabljati ali razkrivati vaših 
osebnih podatkov v nobenem primeru, ki ni namenjen izvajanju storitev za naše potrebe, 
izvajanju storitev v našem imenu, ali usklajevanju z veljavnimi zakoni in predpisi, razen če ta 
Izjava o zasebnosti izrecno navaja drugače.  

 Državne agencije, nadzorniki in organi oblasti. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo državnim 
agencijam, nadzornikom in organom oblasti, kot odgovor na uradne zahtevke za razkritje 
podatkov ali druge zahtevke v skladu z zakoni, predpisi ali industrijskimi kodeksi. 
 

 Potencialni ali dejanski kupci kot tretja oseba. Če odločimo, da reorganiziramo ali opustimo 
svoje poslovanje tako, da izvedemo prodajo, združitev ali prevzem, lahko delimo vaše osebne 
podatke z dejanskimi ali prihodnjimi kupci. Od vseh teh kupcev bomo zahtevali, da zagotovijo 
zaščito vaših osebnih podatkov v skladu s to Izjavo o zasebnosti. 

Kako izvajamo mednarodni prenos vaših osebnih podatkov? 

Vaše ssebne podatke lahko prenesemo v svoja druga globalna pridružena podjetja. Imena pridruženih 
podjetij Allergan in podatke za stike lahko najdete na naslovu https://www.allergan.com/home. Ta 
pridružena podjetja lahko prenesejo vaše osebne podatke dalje v naša druga globalna pridružena 
podjetja. Nekatera izmed naših pridruženih podjetij in lokacije njihovih podatkovnih baz so morda v 
državah, ki ne zagotavljajo ustrezne ravni zaščite podatkov in imajo zakone, ki niso podobni zakonom v 
državi, v kateri prebivate. Vendar so vsa naša pridružena podjetja ne glede na lokacijo njihovih 
podatkovnih baz dolžna zagotoviti zaščito vaših osebnih podatkov v skladu z določbami te Izjave o 
zasebnosti in morajo upoštevati naše politike in postopke v zvezi z zasebnostjo in zaščito podatkov.  

Osebne podatke o vas lahko prenesemo tretjim osebam, s katerimi smo v našem imenu sklenili pogodbo 
o opravljanju storitev za izvajanje dejavnosti ali funkcij v zvezi s postopki za delo z vašimi osebnimi 
podatki, opisanimi zgoraj. Tretje osebe, ki delujejo v našem imenu, imajo pogodbeno obveznost, da 
ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi, vključno z obveznostjo vzpostavitve veljavnega 
mehanizma za sprejem osebnih podatkov iz EU za čezmejni prenos osebnih podatkov iz EU; v ta namen 



 

 

bo morda treba, da Evropska komisija skupaj z nami opravi oceno ustreznosti tega mehanizma in / ali 
zagotovi skladnost s standardnimi pogodbenimi klavzulami EU. 

Za več podatkov o našem čezmejnem prenosu osebnih podatkov o vas prosimo, da pridete v stik z nami, 
kot je opisano spodaj v oddelku Kako priti v stik z nami. 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke bomo obdržali, dokler traja vaše razmerje z nami. Osebne podatke, ki smo jih 
zbrali o vas, bomo shranili in obdržali v skladu z našim dokumentom »Korporativni pravilnik o roku 
hrambe evidenc«; po poteku tega roka se podatki arhivirajo ali izbrišejo. Za podroben časovni razpored 
iz naše prakse za rok hrambe evidenc glejte https://www.allergan.com/home. Prosimo upoštevajte, da 
nekatere podatke lahko obdržimo za daljše obdobje, če imamo neprekinjene obveznosti do vas, ali če to 
zahteva zakon. 

Povezave na spletišča tretjih oseb  
Za ugodnost naših obiskovalcev to spletišče lahko vsebuje povezave na druga spletna mesta, ki so v lasti 
in v skrbi tretjih oseb, za katere verjamemo, da lahko ponudijo koristne podatke. Politike in postopki, ki 
smo jih tukaj opisali, ne veljajo za spletna mesta tretjih oseb. Zbiranje ali uporaba osebnih podatkov, ki 
jih izvajajo spletišča tretjih oseb, ni naša odgovornost. Zato zavračamo vsako odgovornost za vsako 
uporabo osebnih podatkov, ki so zbrani pri uporabi spletnih mest tretjih oseb. Priporočamo, da se 
obrnete neposredno na ta spletna mesta, in si ogledate njihove politike zasebnosti, varnosti, zbiranja 
podatkov in razpošiljanja. 
 
Katere so vaše pravice? 

Imate pravico, da si ogledate in sprejmete kopijo osebnih podatkov, vključno z elektronsko kopijo 
takšno, kot jo imamo mi, pa tudi, da od nas zahtevate popravljanje netočnih ali nepopolnih osebnih 
podatkov, ki smo jih zbrali o vas. Lahko zahtevate, da izbrišemo vaše osebne podatke, ko jih ne bomo 
več potrebovali za namen, za katerega ste jih vnesli; lahko omejite način obdelave osebnih podatkov 
tako, da omejite namen uporabe, če izbris ni mogoč, ali nam ugovarjate glede načina obdelave osebnih 
podatkov. V nekaterih okoliščinah lahko zahtevate, da tretji osebi na vašo izbiro pošljemo kopijo vaših 
osebnih podatkov.  

Za uveljavitev katere koli izmed svojih pravic prosimo, da se obrnete na nas na način, kot je navedeno v 
oddelku »Kako priti v stik z nami«. Imate pravico tudi, da pri nadzornem organu vložite pritožbo (glejte 
podrobnosti spodaj v oddelku Pravna sredstva), če menite, da so bile vaše pravice kršene. 

Kaj, če revidiramo to Izjavo o zasebnosti? 

To Izjavo o zasebnosti občasno lahko spremenimo, ko se spremenijo naše pravne obveznosti, ali ko 
spremenimo način obdelave vaših osebnih podatkov. Poslali vam bomo vsako spremenjeno Izjavo o 
zasebnosti, ki bo stopila v veljavo z dnem prejema.  

Kako stopiti v stik z nami, če imate vprašanja ali če vas kar koli skrbi? 

Prosimo, obrnite se na uradno osebo za zaščito podatkov pri družbi Allergan EU (Data Protection Officer, 
DPO) in pošljite svoj dopis; za stik uporabite naslov, naveden spodaj:  

 Zastavite vprašanje; 



 

 

 napišite svoje skrbi ali vložite pritožbo; 
 odjavite program ali storitev;  
 uveljavite katero koli izmed svojih pravic, ki so naštete zgoraj, vključno s pravico do dostopa, 

popravka, prenosljivosti, ugovora, omejevanja in izbrisa. 

 Uradna oseba za zaščito podatkov pri družbi Allergan EU (Allergan’s EU DPO) 
 Poštni naslov:  

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Združeno 
kraljestvo 

 E-poštni naslov:  
IR-EUDPO@allergan.com  
 

Katera pravna sredstva imate na voljo? 

Za več podatkov o zasebnosti in pravicah do zaščite podatkov, ali za pomoč pri vlaganju pritožbe, če 
težav ne morete razrešiti neposredno z nami, prosimo, da se obrnete na organ za zaščito podatkov v 
ustrezni državi ali na vodilni nadzorni organ za zaščito podatkov družbe Allergan: 

 Irski komisar za zaščito podatkov (Irish Data Protection Commissioner) 
 Poštni naslov: 
 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 
 Telefonske številke: 
 +353 57 8684800 
 +353 (0)761 104 800 
 E-poštni naslov: 
 info@dataprotection.ie  
 
 
 

 


