GDPR HCP privaatsusteatis
Jõustumiskuupäev: 25. mai 2018
Mida privaatsusteatis hõlmab?
Käesolev ELi isikuandmete kaitse üldmääruse (andmekaitsemäärus) kohane privaatsusteatis kirjeldab,
kuidas ettevõttes Allergan plc ning selle sidusettevõtetes (siin edaspidi „Allergan”, „meie” või „me”)
käideldakse teie isikuandmeid ning teiste isikute isikuandmeid, kui olete neid meile edastanud. Teatis
määratleb, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kellega me võime neid jagada. Lisaks selgitatakse
privaatsusteatises teie isikuandmete alaseid õigusi. Teatis kohaldub kõikidele teie isikuandmetele, nii
elektrooniliselt kui paberkandjal säilitatavatele.
Milliseid isikuandmeid me võime teie kohta koguda?
Allergan kogub ja töötleb teie isikuandmeid, mis on saadud otse teie käest, avalikest allikatest (näiteks
teadusajakirjad, kus olete avaldanud artikleid) või kolmandatelt osapooltelt (näiteks IMS/IQVIA).
Isikuandmed on kõik andmed, milles olete identifitseeritud või mille järgi teid saab identifitseerida.
Täpsemad isikuandmeid, mida teie kohta kogume, olenevad teie suhtest Allerganiga ning kohalduvatest
seadustest. Teie isikuandmed, mida me töötleme, on saadud teie käest otse meiega peetud ärisuhete
käigus või meie ja teie vaheliste tehingute ajal.
Lisaks sellele võime teie järgmisi isikuandmeid hankida avalikest allikatest ja kolmandatelt osapooltelt:
•
•
•
•
•
•
•
•

nimi;
iga ja sünnikuupäev;
küpsiste kogutud andmed;
ettevõtte kontaktandmed (aadress,
telefon, e-posti aadress);
isiklikud kontaktandmed (aadress,
telefon, e-posti aadress);
koolitus ja kvalifikatsioon;
kuulumine organisatsioonidesse või
instantsidesse;
teave teie ametialaste saavutuste ja
tegevuste kohta (näiteks teie avaldatud
dokumendid või uuringud, milles olete
osalenud);

•
•
•
•
•
•
•
•

programmid ja tegevused, milles olete
osalenud;
arvamusavaldused meie või meie toodete
ja teenuste kohta;
makseid puudutavad andmed;
teave suhtlemise kohta ja muud isiklikud
eelistused;
tooteid puudutavad päringud;
fotod ja videod;
koolitustõendid;
finantsteave (nt maksekohuslase
number, pangakonto number,
ettevõttekaardi number).

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?
Teie isikuandmete töötlemine hõlmab teie isikuandmete salvestamist, haldamist, struktureerimist,
säilitamist, kohandamist või muutmist, laadimist, nendega tutvumist, nende kasutamist, edastamiseks
avaldamist, levitamist või muul viisil kättesaadavaks tegemist, ühitamist, ühendamist, piiramist,
kustutamist ning hävitamist.

Võime teie isikuandmeid töödelda järgmistel eesmärkidel:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

kõrvalnähtude töötlemine ja nendest
teatamine;
teile tooteohutusalase teabe edastamine;
vastamine teie päringutele teabe,
toodete või teenuste kohta;
meie ettevõtte vastavusnõuete
täitmiseks ning rajatiste ja võrgu
turvalisuse tagamiseks;
Allergani süsteemide, rajatiste,
dokumentide, vara ja infrastruktuuri
kasutamise lubamine, volitamise,
haldamine, jälgimine ja nendele
juurepääsu lõpetamise eesmärgil;
võimalikke üleastumise või meie
eeskirjade ja menetlustavade
mittejärgimisega seotud sisejuurdlused;
meie programmide ja teenuste
auditeerimine nõuetele vastavuse
eesmärgil;
õigusmenetlused ja ametlikud uurimised
(näiteks kohtumäärused, kohtukutsed ja
kohtuotsused);
kui meil on juriidiline kohustus
isikuandmeid töödelda;
meie uuringuid puudutavad teated;
turu-uuringute ja tootearenduste kohta
saadetavad teated;
tooteandmete kohta saadetavad teated;
väljaannete, loengute, seminaride ja
muude haridusürituste, sihtrühmade või
muude HCP kaasamistoimingute kohta
saadetavad teated;
üldist tervisealast teavet puudutavad
teated (näiteks teave teatava tervisliku
seisundi kohta);

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

reklaamiprogrammide haldamine (nt
loosimised, preemia- ja
tagasimakseprogrammid);
teie kõlblikkuse määratlemine teatud
toodete, teenuste või programmide
jaoks;
uuringute juhtimine, sealhulgas
uuringutoimingute jälgimine;
huvide konflikte puudutav aruandlus;
värbamine;
ärireiside ja kulude haldamine;
koolitusvajaduse määratlemine;
organisatsiooni kavandamine ja
arendamine (nt sisemine suhtlus,
eelarved, administreerimine,
projektijuhtimine);
koolitus ning teadus- ja
haridusprogrammid;
teadusvaldkondade asjatundjate ja
juhtide kaasamine;
äri- ja turundusuuringud;
toodete või näidiste tellimused;
teile juurdepääsu võimaldamine meie
ressurssidele;
teie ja meie vaheliste tehingute jälgimine
(onlainis ja offlainis);
kuvandi koostamine teie äritavade,
tegevuse ja tehingute kohta, et mõista
teie vajadusi ja eelistusi seoses meie
toodete ja teenustega;
finantsteabe avaldamine (näiteks
maksete ning muude teile edastatud
väärtuse jälgimine ja aruandlus);
lepingute haldamine;
maksete töötlemine;
veebisaidi haldamine.

Kui peaks esinema muid isikuandmete kasutamise eesmärke, mille korral peame teid sellest teavitama ja
saama teie asjakohase nõusoleku, sealhulgas seadustest tulenevad eesmärgid, hangime teie nõusoleku
enne teie isikuandmete töötlemist nendel eesmärkidel.
Milline on õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks?

Kohaldatav õiguslik alus, mille põhjal teie isikuandmeid eespool kirjeldatud eesmärkidel töödeldakse, on
järgmine:
•

Teie nõusoleku alusel: teatud juhtudel võime küsida teilt nõusolekut teie isikuandmete
kogumiseks ja töötlemiseks. Kui otsustate oma nõusoleku anda, võite selle hiljem tagasi võtta
(või loobuda), võttes meiega ühendust vastavalt allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta”
esitatud kirjeldusele. Pidage meeles, et kui te oma nõusoleku tagasi võtate, ei mõjuta see sellist
isikuandmete töötlemist, mis on toimunud juba varem. Kui töötleme teie isikuandmeid teie
nõusoleku alusel, anname teile nõusoleku saamise ajal selle kohta üksikasjalikumat teavet.

•

Vastavus kohaldatavatele seadustele või lepingu täitmisele: Eriolukordades võime olla
kohustatud teie isikuandmeid töötlema vastavalt kohaldatavale seadusele/määrusele või
täitmaks oma kohustusi, mis on seotud teid puudutava lepinguga. Kui töötleme teie
isikuandmeid meie seaduslike kohustuste täitmiseks, on tõenäoline, et teil pole lubatud sellist
töötlemist keelata, kuid tavaliselt on teil õigus saada vastavat teavet või sellega tutvuda, kui see
ei takista meie juriidiliste kohustuste täitmist. Kui töötleme isikuandmeid teiega sõlmitud
lepingu kohustuste täitmiseks, siis ei pruugi teil olla õigust sellist andmete töötlemist keelata,
aga kui te otsustate andmete töötlemise nõusoleku tagasi võtta või andmete töötlemise keelata,
võib see mõjutada meie võimet lepingulisi kohustusi teie ees täita.

•

Meie õigustatud huvi: Võime töödelda isikuandmeid meie õigustatud huvi alusel, teiega
suhtlemisel ja meie vahelisi tehinguid hallates, kui need puudutavad meie tooteid ja teenuseid,
teadusuuringuid ja haridusvõimalusi. Lisaks teistele õigustele, mida on allpool kirjeldanud, on
teil õigus enda selline isikuandmete töötlemine keelata. Vastava keelu esitamiseks võtke meiega
ühendust vastavalt allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta” esitatud kirjeldusele.

Kellele ja millal me teie isikuandmeid avaldame või jagame?
Jagame või avaldame teie isikuandmeid järgmistele asutustele.
•

Meie globaalsed sidusettevõtted, allpool kirjeldatud moel.

•

Kolmandad osapooled, kellega meil on leping meie teenuste osutamisega seotud tegevuste või
funktsioonide täitmiseks, kui nendega on seotud teie isikuandmete töötlemine. Kui me seda
teeme, nõuame nimetatud kolmandatelt osapooltelt, kes meie nimel tegutsevad, et nad
tagaksid teie isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisus, millega me nendega jagame.
Nimetatud kolmandad osapooled kohustuvad lepingu alusel mitte kasutama ega avalikustama
teie isikuandmeid muuks otstarbeks kui see, mis on vajalik meile teenuste osutamiseks,
teenuste osutamiseks meie nimel või kohaldatavate seadustele või määrute täitmiseks.

•

Riiklikud asutused ja kliiniliste uuringute alased avalikud veebisaidid. Kui te osalete mõnes
meie uuringus kliinilise uurijana, võime avaldada teie nime, ettevõtte kontaktanded ja teabe teie
suhte kohta meiega. See teave võidakse avaldada Internetis meie veebisaidil, Euroopa kliiniliste
uuringute andmebaasis, aadressil ClinicalTrials.gov ja teistel sarnastel saitidel ning
trükiväljaannetes.

•

Riiklikud asutused, audiitorid ja ametiasutused. Kui me maksame teile osutatud teenuste eest
tasu, võime avaldada teie isikuandmeid, sealhulgas teie finantssuhte meiega ja summad, mille
oleme teile maksnud, riiklikele asutustele, audiitoritele ja meie regulatiivtegevustega seotud
asutustele, kui on esitatud õiguslikult põhjendatud teabenõue või kui see on seaduste, määruste
või tegevusvaldkonna koodeksi alusel nõutav.

•

Potentsiaalsed või tegelikud ostjad väljastpoolt. Kui otsustame oma ettevõtte ümber
korraldada või müüa, ühendada või liita teise ettevõttega, võime teie isikuandmeid tegelike või
potentsiaalsete ostjatega jagada. Nõuame võimalikelt ostjatelt teie isikuandmete kohtlemist
kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega.

Kuidas teie isikuandmeid rahvusvaheliselt edastame?
Võime teie isikuandmeid edastada meie sidusettevõtetele mujal maailmas. Allergani sidusettevõtete
nimed ja kontaktandmed on esitatud aadressil https://www.allergan.com/home. Lisaks võivad
sidusettevõtted teie isikuandmeid edastada meie teistele sidusettevõtetele. Mõned meie
sidusettevõtted ja nende andmebaasid võivad asuda riikides, kus andmekaitse ei ole piisaval tasemel
ega vasta teie asukohariigi seadustele. Sellest hoolimata on kõik meie sidusettevõtted kohustatud teie
isikuandmeid käitlema vastavalt käesolevale privaatsusteatisele ning meie privaatsuse ja andmekaitse
põhimõtetele ja protseduuridele.
Teatis EL-USA ja Šveitsi-USA privaatsuskilbi kohta. Allergan ja selle sidusettevõtted USAs võivad saada
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Šveitsi kodanike isikuandmeid. Me järgime EL-USA ning ŠveitsiUSA privaatsuskilbi põhimõtteid seoses EMP-st ja Šveitsist saadud isikuandmete kogumise, kasutamise ja
säilitamisega. Kui käesoleva privaatsusteatise ja nimetatud privaatsuskilbi põhimõtete vahel esineb
vastuolu, kohaldatakse privaatsuskilbi põhimõtteid. Lisateabe saamiseks privaatsuskilbi raamistiku kohta
ja meie sertifikaadiga tutvumiseks külastage aadressi https://www.privacyshield.gov/.
Rahvusvaheline vaidluste lahendamise keskus (ICDR) tegutseb vaidluste lahendamise kolmanda
osapoolena, mida nõuab ka privaatsuskilbi raamistik. Kui soovite esitada kaebuse meie vastavuse kohta
privaatsuskilbi nõuetele, võtke ühendust otse meiega või pöörduge ICDR-i poole aadressil
https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase. Teatud asjaoludel saate algatada siduva
vahekohtumenetluse. Meie suhtes kehtivad USA föderaalse kaubanduskomisjoni uurimis- ja
täidesaatvad volitused, mis puudutavad meie vastavust privaatsuskilbi põhimõtetele.
Võime teie isikuandmeid edastada kolmandatele osapooltele, kellega meil on leping meie teenuste
osutamisega seotud tegevuste või funktsioonide täitmiseks, kui nendega on seotud teie isikuandmete
töötlemine. Kolmandad osapooled on lepinguliselt kohustatud järgima kohaldatavaid seadusi ja määrusi,
sealhulgas ELi isikuandmete vastuvõtmise jaoks kehtiva ELi isikuandmete rahvusvahelise edastamise
mehhanismi olemasolu, mis võib sisaldada Euroopa Komisjoni, ELi- USA ja/või Šveitsi-USA privaatsuskilbi
sertifikaate ja/või ELi standardsete lepingutingimuste täitmist koos meiega.
Lisateavet teie isikuandmete rahvusvahelise edastamise kohta meie ettevõttes võtke meiega ühendust
allpool jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta” kirjeldatud viisil.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Rakendame valdkonna standardseid halduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid teie isikuandmete
kaitsmiseks kadumise, varguse, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise ja
hävitamise eest. Juurdepääs teie isikuandmetele on ainult nendel töötajatel ja meie jaoks tegutsevatel
kolmandatel osapooltel, kellel on juurdepääsu jaoks õigustatud ärivajadus. Edastame teie isikuandmeid
ainult meie jaoks tegutsevatele kolmandatele osapooltele, kui oleme saanud kirjaliku kinnituse, et teie
isikuandmeid kaitstakse vastavalt käesolevale privaatsusteatisele ning meie privaatsuspõhimõtetele ja
protseduuridele.
Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?
Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kui meie vaheline suhe kestab. Salvestame ja säilitame teie kohta
kogutud isikuandmeid vastavalt meie ettevõtte teabesäilitamise eeskirjale ning seejärel teie andmed
arhiveeritakse või kustutatakse. Meie teabe säilitamise üksikasjaliku ajakava leiate aadressilt
https://www.allergan.com/home. Teatud teavet võidakse säilitada ka pikema aja jooksul, kui meie
kohustused teie ees jätkuvad või seda nõuab kohalik seadusandlus.
Millised on teie õigused?
Teil on õigus oma isikuandmeid vaadata ja saada neist koopia, sealhulgas elektrooniline koopia, ning teil
on õigus meilt nõuda paranduste tegemist, kui teie isikuandmed on mittetäielikud või ebatäpsed. Samuti
võite nõuda, et me teie isikuandmeid kustutaksime, kui need pole enam vajalikud eesmärkidel, milleks
olete need avaldanud, võite piirata viise, kuidas me tee isikuandmeid teatud piiratud eesmärkidel
töötleme, kui nende kustutamine pole võimalik, ning võite oma isikuandmete töötlemise keelata.
Teatud tingimustel võite nõuda, et me saadaksime teie isikuandmete koopia teie valitud kolmandale
osapoolele.
Nende õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust vastavalt jaotises „Kuidas meiega ühendust võtta”
esitatud kirjeldusele. Samuti on teil õigus esitada kaebus järelevalveametile (vt üksikasju allpool jaotises
„parandusmeetmed”), kus te arvate, et teie õigusi on rikutud.
Kas seda privaatsusteatist võidakse ka muuta?
Võime käesolevat privaatsusteatist aeg-ajalt muuta, et see kajastaks meie õiguslike kohustuste muutusi
või muudatusi isikuandmete töötlemisel. Edastame teile kõik käesoleva privaatsusteatise olulisi
muudatusi puudutavad materjalid ning muudatused jõustuvad, kui materjalid on edastatud.
Kuidas meiega ühendust võtta, kui teil on küsimusi või muresid?
Pöörduge Allergani ELi andmekaitseametniku (DPO) poole, kui soovite:
•
•
•
•

midagi küsida;
esitada mure või kaebuse;
meie programmis osalemisest või teenuse kasutamisest loobuda;
Kasutada ülalnimetatud õigusi, sealhulgas juurdepääs, parandamine, teisaldamine, keelamine,
piiramine ja kustutamine.

Allergani ELi DPO
Postiaadress:
Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK
E-posti aadress:
IR-EUDPO@allergan.com
Milliseid abinõud on saadaval?
Lisateabe saamiseks oma privaatsuse ja isikuandmete kaitse õiguste kohta ning juhul, kui te ei suuda
probleemi otse meiega lahendada ja soovite esitada kaebuse, pöörduge oma asukohariigi
andmekaitseasutusse või Allergani andmekaitse järelevalveameti poole:
Iiri andmekaitsevolinik
Postiaadress:
Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
Telefoninumbrid:
+353 57 8684800
+353 (0)761 104 800
E-posti aadress:
info@dataprotection.ie

