
 

 

BDAR sveikatos priežiūros specialistų privatumo pranešimas 

Įsigaliojimo data: 2021 m. Vasario 01 d   

Kokia šio privatumo pranešimo aprėptis? 

Šiame ES Bendrųjų duomenų apsaugos reglamento (BDAR) privatumo pranešime aiškinama, kaip 
„Allergan plc“, įskaitant mūsų filialų įmones (kartu vadinama „Allergan“, „mes“, „mūsų“ ar „mus 
(mums)“), apdoroja Jūsų asmens duomenis ir kitų asmenų duomenis, jeigu jų asmens duomenimis 
pasidalijote su mumis. Jame išsamiai išdėstoma apie tai, kaip, kodėl kaupiame ir kam galime perduoti 
Jūsų asmens duomenis. Šiame privatumo pranešime taip pat nurodomos Jūsų teisės į asmens duomenis. 
Jos taikomos visiems Jūsų asmens duomenims, įskaitant ir tuos asmens duomenis, kurie yra išsaugoti 
elektroninėse laikmenose ir popieriuje. 

Kokius Jūsų asmens duomenis galime kaupti? 

„Allergan“ kaupia ir apdoroja Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauna tiesiogiai iš Jūsų, iš viešai prieinamų 
šaltinių (pvz., akademinių žurnalų, kuriuose esate skelbę straipsnius) arba iš trečiųjų šalių, su kuriomis 
bendraujate (pvz., IMS / IQVIA). Asmens duomenys – tai visa Jus identifikuojanti informacija arba 
informacija, pagal kurią Jus galima identifikuoti.   

Mūsų kaupiamų Jūsų asmens duomenų tipai priklauso nuo Jūsų ryšio su „Allergan“ pobūdžio ir taikytinų 
įstatymų. Mūsų kaupiami Jūsų asmens duomenys yra tiesiogiai iš Jūsų gauti duomenys, 
bendradarbiaujant su mumis verslo reikalais arba kitokiais reikalais, kurių pagrindu su mumis palaikote 
ryšį.   

Be to, mes galime gauti Jūsų asmens duomenų iš viešai prieinamų šaltinių ir trečiųjų šalių – tai gali būti 
šių kategorijų asmens duomenys: 

 vardas bei pavardė; 
 amžius ir gimimo data; 
 slapukais surinkti duomenys; 
 kontaktinė verslo informacija (adresas, 

telefonas, el. pašto adresas); 
 asmeninė kontaktinė informacija 

(adresas, telefonas, el. pašto adresas); 
 išsilavinimas ir kvalifikacija; 
 narystė organizacijose ar institucijose; 
 informacija apie Jūsų profesinius 

pasiekimus ir veiklą (Jūsų publikuoti 
dokumentai ar atlikti tyrimai); 

 programos ir veiklios, kuriose esate 
dalyvavę; 

 nuomonė apie mus arba mūsų produktus 
bei paslaugas; 

 su mokėjimais susijusi informacija; 
 ryšio priemonės ir kitos asmeninės 

parinktys; 
 informacija apie produktų užklausas; 
 nuotraukos ir vaizdo įrašai; 
 mokymų patvirtinimai; ir (arba) 
 finansinė informacija (pvz., mokesčio 

mokėtojo numeriai, banko sąskaitos 
numeriai, firmos kortelės numeris) 

 

Kaip panaudosime Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų duomenų apdorojimas reiškia, kad mes galime Jūsų asmens duomenis registruoti, tvarkyti, 
struktūrizuoti, saugoti, pritaikyti ar pakeisti, atkurti, žiūrėti, naudoti, atskleisti perduodant, skleisti ar 
kitaip paversti prieinamais, gretinti ar apjungti, apriboti, ištrinti arba panaikinti. 



 

 

 

Jūsų asmens duomenis galime apdoroti šiais tikslais: 

 apdorodami ir pranešdami apie 
nepageidaujamus reiškinius; 

 siekdami Jums perduoti produkto saugos 
informaciją; 

 atsakydami į Jūsų užklausas apie 
produktus ar paslaugas, ar prašymus 
pateikti informaciją; 

 savo įmonės atitikties, įrangos ir tinklo 
apsaugos tikslais; 

 autorizuodami, suteikdami, 
administruodami, stebėdami ir 
uždrausdami prieigą prie „Allergan“ 
sistemų, įrenginių, įrašų, nuosavybės ir 
infrastruktūros ar jų naudojimo; 

 vidaus tyrimams dėl galimo mūsų tvarkos 
bei procedūrų pažeidimo ar nesilaikymo; 

 tikrindami savo programų ir paslaugų 
atitiktį; 

 teisiniams procesams ir vyriausybiniams 
tyrimams (pvz., pagal orderius, šaukimus 
ir teismo orderius); 

 kai turime teisinius įsipareigojimus 
apdoroti asmens duomenis; 

 susirašinėjimams apie mūsų tyrimus; 
 susirašinėjimams apie rinkos tyrimus ir 

produktų kūrimą; 
 perduodami informaciją apie produktą; 
 susirašinėjimams apie publikacijas, 

pranešimus, seminarus ir kitus 
edukacinius renginius, tikslines grupes ar 
kitas sveikatos priežiūros specialistų 
įtraukties funkcijas; 

 informacijos perdavimui apie bendrą 
sveikatą (pvz., informacija apie tam tikras 
sveikatos būkles); 

 skatinamųjų programų administravimui 
(pvz., totalizatoriai, apdovanojimai ir 
nuolaidų programos); 

 siekdami nustatyti jūsų tinkamumą tam 
tikriems produktams, paslaugoms ar 
programoms; 

 tyrimų valdymui, įskaitant tyrimų veiklos 
stebėseną; 

 pranešimams apie interesų konfliktą; 
 įdarbinimui; 
 verslo kelionių ir išlaidų administravimui; 
 mokymo poreikių nustatymui; 
 organizaciniam planavimui ir plėtrai (pvz., 

vidaus ryšiams, biudžeto klausimams, 
administravimui ir projektų vadybai); 

 mokymo ar mokslinėms bei švietimo 
programoms; 

 mokslinių ekspertų ir vadovų įtraukimui; 
 verslo ir rinkos tyrimams; 
 produktų ar pavyzdžių užsakymams; 
 siekdami suteikti Jums prieigą prie mūsų 

išteklių; 
 bendravimo su mumis stebėjimui 

(internetu ir ne internetu); 
 kurdami duomenis apie savo verslo 

praktiką, veiklą ir tarpusavio bendravimą, 
siekiant suprasti Jūsų poreikius ir 
pirmenybę teikiamiems produktams bei 
paslaugoms; 

 finansinių duomenų ataskaitas (pvz., 
mokėjimų bei ataskaitų ir kitų jums 
vertingų sandorių sekimas); 

 sutarčių valdymui; 
 mokėjimų apdorojimui; ir (arba) 
 interneto svetainės administravimui. 

 
 

Visais kitais papildomais tikslais, kai reikalinga Jus informuoti ir gauti Jūsų sutikimą, įskaitant vietos 
įstatymais reikalaujamais tikslais, prieš apdorodami Jūsų asmens duomenis, gausime Jūsų sutikimą.   

 

 



 

 

Koks yra mūsų teisinis pagrindas apdoroti Jūsų asmens duomenis? 

Toliau pateikiame taikytiną teisinį pagrindą, pagal kurį apdorojame Jūsų asmens duomenis specialiai 
paskirčiai. Jį sudaro: 

 Jūsų sutikimas: tam tikrais atvejais galime paprašyti Jūsų sutikimo leisti kaupti ir apdoroti Jūsų 
asmens duomenis. Jeigu pasirinksite duoti mums savo sutikimą, vėliau galite jį atšaukti (ar 
atsisakyti) į mus kreipdamiesi toliau skyriuje „kaip su mumis susisiekti“ nurodytais būdais. 
Atkreipkite dėmesį, kad jeigu atšauksite savo sutikimą, tai neturės jokios įtakos jau įvykusiam 
Jūsų asmens duomenų apdorojimui. Kai apdorojame Jūsų asmens duomenis remdamiesi Jūsų 
sutikimu, išsamiau informuosime tada, kai gausime Jūsų sutikimą. 
 

 Atitiktis taikytiniems įstatymams arba vykdomai sutarčiai: esant specialioms aplinkybėms, 
mums gali prireikti apdoroti Jūsų asmens duomenis laikantis atitinkamo įstatymo / reglamento 
arba vykdant savo įsipareigojimus pagal sutartį, kurios dalyvis esate. Kai apdorojame Jūsų 
asmens duomenis vykdydami savo teisinius įsipareigojimus, tikėtina, kad Jums nebus leistina 
uždrausti šį procesą, tačiau, paprastai, turėsite teisę į prieigą ar šios informacijos peržiūrą, jeigu 
tai netrukdys mūsų teisiniams įsipareigojimams. Kai apdorojame duomenis tam, kad įvykdytume 
savo įsipareigojimus pagal sutartį, kurios šalimi esate, tokio apdorojimo Jūs uždrausti negalėsite 
arba, jeigu nuspręsite atsisakyti arba prieštarauti mūsų vykdomam apdorojimui, tai gali paveikti 
mūsų galimybes vykdyti sutartinius įsipareigojimus, kurių dalyvis esate. 
 

 Mūsų teisėtas interesas: Mes galime apdoroti Jūsų asmens duomenis remdamiesi savo teisėtais 
interesais, kai bendraujame su Jumis ir tvarkome savo bendravimo su Jumis duomenis, 
susisiekdami dėl savo produktų ir paslaugų, mokslinių tyrimų ir edukacinių galimybių. Be kitų 
teisių, kurios aprašytos toliau, turite teisę prieštarauti tokiam Jūsų duomenų apdorojimui. Savo 
prieštaravimą galite užregistruoti kreipdamiesi į mus toliau skyriuje „kaip su mumis susisiekti“ 
nurodytais būdais. 

Kam ir kaip atskleisime ar bendrinsime Jūsų asmens duomenis? 

Mes bendrinsime arba atskleisime Jūsų asmens duomenis šiems subjektams:  

 savo filialams visame pasaulyje, kaip aptariama toliau;  
 

 trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartį atlikti paslaugas Jūsų vardu vykdyti veiklą 
ar funkcijas, susijusias su apdorojimo procesu dėl jau minėtų Jūsų asmens duomenų. Tokiu 
atveju, mes reikalausime, kad šios mūsų vardu veikiančios trečiosios šalys apsaugotų Jūsų 
konfidencialumą ir garantuotų Jūsų asmens duomenų, kuriuos bendriname, saugą. Šios 
trečiosios šalys privalo pasirašyti sutartį, taip išreikšdamos sutikimą nenaudoti ar neatskleisti 
Jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams, išskyrus tuos, kurie būtini teikti mums 
paslaugas, atlikti paslaugas mūsų vardu ar kurių reikalaujama taikytinais įstatymais ir teisės 
aktais;  
 

 valstybinėms agentūroms bei institucijoms ir viešosioms klinikinių tyrimų interneto 
svetainėms. Jeigu kaip klinikinis tyrėjas dalyvaujate kuriame nors iš mūsų tyrime, mes galime 



 

 

paviešinti Jūsų vardą bei pavardę, kontaktinę verslo informaciją ir Jūsų ryšį su mumis. Ši 
informacija gali būti skelbiama mūsų interneto svetainėje, Europos Klinikinių tyrimų duomenų 
bazėje, „ClinicalTrials.gov“ ir kitose panašiose svetainėse bei spaudiniuose; 
 

 valstybinėms agentūroms, auditoriams ir institucijoms. Jeigu mes mokame už Jūsų teikiamas 
paslaugas, tai mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, įskaitant Jūsų finansinį santykį su 
mumis ir visas Jums mūsų sumokėtas sumas, valstybinėms agentūroms, auditoriams ir 
agentūroms, susijusioms su mūsų reguliuojamąja veikla, jeigu reikia pateikti atsakymą į 
autorizuotas informacijos užklausas arba jeigu kaip kitaip to reikalaujama įstatymais, teisės 
aktais ar pramonės kodeksais; 
 

 potencialūs ar faktiniai trečiųjų šalių pirkėjai. Jeigu nuspręsime reorganizuoti ar atsisakyti savo 
verslo jį parduodant, apjungiant ar įsigyjant, galime bendrinti Jūsų asmens duomenis su 
faktiniais ar potencialiais pirkėjais. Mes reikalausime, kad visi šie pirkėjai su Jūsų asmens 
duomenimis elgtųsi laikydamiesi šio privatumo pranešimo. 

Kaip perduodame Jūsų asmens duomenis tarptautiniu mastu? 

Jūsų asmens duomenis galime perduoti kitose pasaulio valstybėse veikiantiems savo filialams. „Allergan“ 
filialų pavadinimus ir kontaktinius duomenis galima rasti čia https://www.allergan.com/home. Be to, šie 
filialai gali toliau perduoti Jūsų asmens duomenis kitose pasaulio valstybėse veikiantiems mūsų filialams. 
Kai kurie mūsų filialai ir jų duombazės gali būti valstybėse, kurios neužtikrina atitinkamo lygio duomenų 
apsaugos, koks taikomas valstybėje, kurioje gyvenate. Nepaisant to, visi mūsų filialai privalo su Jūsų 
asmens duomenimis elgtis pagal šį Privatumo pranešimą ir vadovaudamiesi mūsų privatumo ir duomenų 
apsaugos politika bei procedūromis.   

Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, su kuriomis mes sudarome sutartį teikti 
paslaugas mūsų vardu, kad atliktume veiksmus ar funkcijas, susijusias su aukščiau aprašytais jūsų 
asmens duomenų tvarkymo tikslais. Mūsų trečiosios šalys pagal sutartį privalo laikytis galiojančių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, įskaitant galiojantį ES asmens duomenų tarpvalstybinį perdavimo 
mechanizmą, kad gautų ES asmens duomenis, o tai gali apimti Europos Komisijos „tinkamumo“ 
sprendimą ir (arba) vykdydami ES standartines sutarties sąlygas su mumis. 

Išsamiau apie Jūsų asmens duomenų perdavimą į užsienio valstybes galite sužinoti kreipdamiesi į mus 
toliau skyriuje „kaip su mumis susisiekti“ nurodytais būdais. 

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis? 

Mes naudojame pramonėje įprastas administracines, technines ir fizines apsaugos priemones, kad 
apsaugotume jūsų duomenis nuo praradimo, vagystės, neleistino naudojimo, neteisėtos prieigos, 
keitimo, atskleidimo ir sunaikinimo. Prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik tiems 
darbuotojams ir mūsų vardu veikiančioms trečiosioms šalims, turinčioms teisėtą verslo būtinybę tokiai 
prieigai. Jūsų asmens duomenis perduosime mūsų vardu veikiančioms trečiosioms šalims tik gavę 
rašytinį patvirtinimą, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi laikantis šio Privatumo pranešimo ir mūsų 
privatumo politikos bei procedūrų. 

 



 

 

Kiek laiko laikome Jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenys bus laikomi visą Jūsų bendravimo su mumis laikotarpį. Mes išsaugosime ir 
laikysime apie Jus sukauptus asmens duomenis pagal mūsų Bendrovės įrašų saugojimo politiką, o vėliau 
jie bus archyvuojami arba sunaikinti. Detalų mūsų duomenų laikymo tvarkaraštį rasite 
https://www.allergan.com/home. Atkreipkite dėmesį, kad tam tikra informacija gali būti laikoma ilgiau, 
jeigu Jums turime tęstinių įsipareigojimų arba jeigu to reikalaujama vietos įstatymais. 

Kokios Jūsų teisės? 

Turite teisę matyti ir gauti mūsų turimą savo asmens duomenų kopiją, įskaitant ir elektroninę versiją, ir 
prašyti, kad ištaisytume, jeigu mūsų turimi Jūsų asmens duomenys nepilni arba netikslūs. Be to, galite 
reikalauti, kad ištrintume Jūsų asmens duomenis, jeigu jie nebereikalingi tai paskirčiai, kuriai juos 
pateikėte, apriboti Jūsų asmens duomenų apdorojimą tik tam tikrai ribotai paskirčiai, kai ištrynimas 
neįmanomas, arba uždrausti mums apdoroti Jūsų asmens duomenis. Tam tikromis aplinkybėmis galite 
prašyti, kad mes nusiųstume Jūsų asmens duomenų kopiją Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.  

Jeigu pageidaujate pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su mumis toliau skyriuje „kaip su mumis 
susisiekti“ nurodytais būdais. Taip pat turite teisę pateikti ieškinį kontrolės institucijai (išsamiau žr. 
„sprendimo būdai“), jeigu manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės. 

Kas nutiks, jeigu mes patikslinsime šį Privatumo pranešimą? 

Kartas nuo karto, galime atlikti šio Privatumo pranešimo pakeitimus, kad jame atsispindėtų mūsų teisinių 
įsipareigojimų pokyčiai arba būdai, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis. Informuosime, jeigu bus 
kokių nors Privatumo pranešimo pakeitimų, o šie pakeitimai įsigalios, kai tik bus perduoti.   

Kaip su mumis susisiekti, jeigu kilo klausimų ar abejonių? 

Kreipkitės į „Allergan“ ES duomenų apsaugos pareigūną (DPO), naudodamiesi toliau pateikta 
informacija, kaip:  

 užduoti klausimus; 
 išreikšti susirūpinimą ar pretenziją; 
 atsisakyti paslaugos arba dalyvauti programoje; ir (arba)  
 pasinaudoti savo anksčiau išvardytomis teisėmis, įskaitant prieigą, koregavimą, perkeliamumą, 

prieštaravimą, apribojimą ir ištrynimą. 

  

 „Allergan“ ES Duomenų apsaugos pareigūnas 

 Pašto adresas:   

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, JK 

 El. pašto adresas:   

IR-EUDPO@allergan.com  

Kokiomis priemonėmis galite pasinaudoti? 



 

 

Išsamiau apie savo privatumo ir duomenų apsaugos teises arba jeigu negalite išspręsti problemos 
tiesiogiai su mumis ir pageidaujate pateikti ieškinį, kreipkitės į atitinkamą šalies duomenų apsaugos 
instituciją arba „Allergan“ duomenų apsaugos kontrolės instituciją: 

 Airijos duomenų apsaugos komisaras 

 Pašto adresas: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 

 Telefonų numeriai: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 El. pašto adresas: 

 info@dataprotection.ie  


