
Obvestilo o varstvu zasebnosti za zdravstvene delavce v skladu z uredbo GDPR 

Datum začetka veljavnosti: 1. februarja 2021 

Kaj je področje uporabe tega obvestila o varstvu zasebnosti?  

To obvestilo o varstvu zasebnosti v skladu s splošno uredbo EU o varstvu podatkov (uredbo GDPR) 
pojasnjuje, kako družba Allergan plc vključno s svojimi povezanimi podjetji (s skupnim poimenovanjem 
»Allergan«, »mi«, naše« ali »nas«) obravnava vaše osebne podatke in lahko vključuje tudi osebne 
podatke drugih oseb, kadar njihove osebne podatke delite z nami. Podrobno opisuje, kako zbiramo 
vaše osebne podatke, zakaj jih zbiramo in s kom jih lahko delimo. To sporočilo o varstvu zasebnosti tudi 
navaja vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki. Uporablja se za vse vaše osebne podatke, vključno z 
osebnimi podatki, ki so shranjeni elektronsko ali v tiskani obliki. 

Katere osebne podatke lahko zbiramo o vas? 

Družba Allergan zbira in obdeluje vaše osebne podatke, ki jih lahko prejme neposredno od vas, iz 
javno dostopnih virov (na primer akademskih revij, v katerih ste objavili članek) ali od tretjih oseb, s 
katerimi imamo pogodbo (na primer IMS/IQVIA). Osebni podatki vključujejo vse podatke, s katerimi 
vas je mogoče neposredno identificirati, oziroma podatke, ki se lahko uporabijo za vašo identifikacijo. 

Vrsta vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo, je odvisna od narave vašega odnosa z družbo 
Allergan in veljavnih zakonov. Osebni podatki, ki jih obdelujemo o vas, vključujejo podatke, ki jih 
zberemo neposredno od vas bodisi kot del vašega poslovnega odnosa z nami ali skozi vaše druge 
interakcije z nami. 

Poleg tega lahko osebne podatke o vas pridobimo iz javno dostopnih virov ali od tretjih oseb, kar 
lahko vključuje naslednje vrste osebnih podatkov: 

 ime; 
 starost in datum rojstva; 
 podatke, zbrane s piškotki; 
 poslovne kontaktne informacije (naslov, 

telefonska številka, e-poštni naslov); 
 osebne kontaktne informacije (naslov, 

telefonska številka, e-poštni naslov); 
 izobrazbo in kvalifikacije; 
 organizacijske in institucionalne 

povezave; 
 informacije o vaših poklicnih dosežkih 

in dejavnostih (kot so članki, ki ste jih 
objavili, ali raziskave, ki ste jih izvedli); 

 programe in dejavnosti, v katerih 
sodelujete; 

 mnenja o nas ali naših izdelkih 
in storitvah; 

 podatke v zvezi s plačili; 
 izbiro načina komunikacije in 

druge osebne izbire; 
 informacije o zahtevah za izdelke; 
 fotografije in videoposnetke; 
 potrdila o izobraževanju in/ali 
 finančne informacije (kot so davčna 

številka, številke bančnih računov, 
številka poslovne kreditne kartice). 

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 zdruievanje, omejevanje, izbris 
ali uničenje. 

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo za naslednje namene: 

 za obdelavo neielenih dogodkov in 
poročanje o njih; 

 da vam sporočimo varnostne informacije 
o izdelku; 

 da odgovorimo na vašo zahtevo za 
informacije, izdelke ali storitve; 

 za namene skladnosti naše druibe s 
predpisi ter varnosti našega objekta in 
omreija; 

 za odobritev, podelitev, upravljanje, 
spremljanje ali prekinitev dostopa do 
sistemov, objektov, evidenc, lastnine 
ali infrastrukture druibe Allergan ali 
uporabo teh; 

 za interne preiskave morebitnih kršitev 
ali neskladnosti z našimi politikami in 
postopki; 

 za presojo naših programov in storitev 
za namene skladnosti s predpisi; 

 za sodne postopke in preiskave driavnih 
organov (npr. na podlagi nalogov, sodnih 
pozivov in sodnih odločitev); 

 kadar smo zakonsko zavezani obdelovati 
osebne podatke; 

 za komunikacijo v zvezi z našimi 
raziskavami; 

 za komunikacijo o trinih raziskavah 
in razvoju izdelkov; 

 za komunikacijo o informacijah o izdelku; 
 za komunikacijo o objavah, predavanjih, 

seminarjih in drugih izobraievalnih 
dogodkih, fokusnih skupinah ali drugih 
oblikah sodelovanja zdravstvenih 
delavcev; 

 za komunikacijo o splošnih zdravstvenih 
informacijah (kot so informacije o 
določenih zdravstvenih stanjih); 

 za izvajanje promocijskih programov (kot 
so nagradne igre, nagrade in programi 
popustov); 

 da odločimo o vaši upravičenosti 
do določenih izdelkov, storitev ali 
programov; 

 za upravljanje raziskav, vključno s 
spremljanjem dejavnosti raziskav; 

 za prijave v zvezi z navzkriiji interesov; 
 za zaposlovanje; 
 za upravljanje stroškov in izdatkov 

poslovnih poti; 
 za odločanje o zahtevah za usposabljanje; 
 za organizacijsko načrtovanje in razvoj 

(npr. za interno komunikacijo, proračune, 
administrativne zadeve in upravljanje 
projektov); 

 za usposabljanje oziroma znanstvene 
in izobraievalne programe; 

 za sodelovanje z znanstvenimi 
strokovnjaki in vodilnimi osebami 
na področju znanosti; 

 za poslovne in trine raziskave; 
 za naročila izdelkov ali prošnje za vzorce; 
 za zagotavljanje vašega dostopa do naših 

virov; 
 za spremljanje vaših interakcij (v spletu 

in drugje) z nami; 
 za beleienje podrobnosti o vaših 

poslovnih praksah, dejavnostih in 
interakcijah, da bi razumeli vaše potrebe 
in preference v zvezi z našimi izdelki in 
storitvami; 

 za finančno poročanje (kot sta 
spremljanje plačil in drugih prenosov 
vrednosti vam in poročanje o njih); 

 za upravljanje pogodb; 
 za obdelavo plačil in/ali 
 za upravljanje spletnega mesta. 



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. 

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. Te tretje osebe se 
morajo pogodbeno strinjati, da vaših osebnih podatkov ne bodo uporabile ali razkrile za kateri 
koli drug namen, kot je nujno za zagotavljanje storitev za nas, opravljanje storitev v našem 
imenu ali za izpolnjevanje zahtev veljavnih zakonov in predpisov. 



 Državnim agencijam in organom ter javnim spletnim mestom za klinične raziskave. Če v 
kateri koli izmed naših raziskav sodelujete kot klinični raziskovalec, lahko javno razkrijemo vaše 
ime, poslovne kontaktne informacije in vaše razmerje do nas. Te informacije lahko objavimo na 
svojem spletnem mestu, v podatkovni bazi evropskih kliničnih raziskav, na ClinicalTrials.gov, 
drugih podobnih straneh in v tiskanih gradivih. 

 Državnim agencijam, revizorjem in pristojnim organom. Če vas plačujemo za storitev, ki 
jo zagotavljate, lahko vaše osebne podatke, vključno z vašim finančnim razmerjem do nas in 
kakršnimi koli zneski, ki smo vam jih izplačali, razkrijemo državnim organom, revizorjem in 
agencijam v zvezi z našimi regulativnimi dejavnostmi kot odgovor na uradne zahtevke 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 podružnic 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. 

Vaše osebne podatke lahko prenesemo tretjim osebam, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo za 
izvajanje storitev v našem imenu za izvajanje dejavnosti ali funkcij, povezanih z nameni obdelave v zvezi z 
vašimi osebnimi podatki, kot je opisano zgoraj. Naše tretje osebe so pogodbeno zavezane k izpolnjevanju 
zahtev veljavnih zakonov in drugih predpisov, vključno z veljavnim čezmejnim mehanizmom za prenos 
osebnih podatkov iz EU, ki ureja prejem osebnih podatkov iz EU in lahko vključuje oceno "ustreznost" s 
strani Evropske komisije in / ali izvajanje standardnih pogodbenih pogojev 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 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. 

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. 

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   


