INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Įrašas apie duomenų tvarkymą

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
(2016/679), 13, 14 ir 30 straipsniai
Parengimo data: 2018 metų balandžio 4 d.
Mes galime atnaujinti arba peržiūrėti šį Informacinį pranešimą bet kuriuo metu jūsų neperspėję, remdamiesi
galiojančiais įstatymais. Jūsų teisė į duomenų perkėlimą ir (arba) duomenų tvarkymo apribojimą, jei taikoma,
įsigalios 2018 m. gegužės 25 d.
1. Valdytojas / Įmonė

„Orion Corporation” (įmonės kodas: 1999212-6)
Orionintie 1
02200 Espoo
Suomija
Tel. +358-10 4261

2. Atsakingas asmuo /
kontaktinis asmuo

Daiva Norvaišaitė
UAB „Orion Pharma”
Kubiliaus g. 6, Vilnius
LT-08234, Lietuva
Tel. +370 527 69 499
El. paštas: daiva.norvaisaite@orionpharma.com
Duomenų apsaugos pareigūnės Heidi Arala kontaktiniai duomenys:
el. paštas: privacy@orion.fi

3. Duomenų rinkmenos
pavadinimas

Klientų registras

4. Asmens duomenų /
asmens duomenų gavėjų
(arba gavėjų kategorijos)
tvarkymo tikslas / teisinis
asmens duomenų tvarkymo
pagrindas

Asmens duomenų šioje duomenų rinkmenoje tvarkymo tikslas – suteikti duomenų
valdytojui galimybę kurti, saugoti, administruoti ir stebėti kliento santykius ir,
kita vertus, kurti bei plėtoti savo verslą, įskaitant kliento profilio sukūrimą ir
profiliavimą (vaistų pardavimo skatinimo renginių užsakymas, vykdymas ir
registravimas; informacijos apie medicinos gaminius platinimas; informacijos
apie platinimą ir RVP (Rizikos valdymo plano) registravimas). Valdytojas, be kita
ko, gali, vykdyti tiesioginę receptinių vaistų reklamą tik asmenims, kurie gali
išrašyti ir tiekti vaistus ir suteikti informaciją dėl neigiamo poveikio
kompetentingoms įstaigoms. Skirtingose šalyse įsipareigojimai gali skirtis dėl
šalyje galiojančių įstatymų. Daugiau informacijos apie įsipareigojimus galite
gauti susisiekę su vietos valdytojo atstovu, nurodytu 2 skyriuje.
Valdytojas negali atskleisti komerciniais tikslais surinktų duomenų trečiosioms
šalims. Valdytojas gali suteikti jūsų informaciją trečiosioms šalims,
padedančioms mums atlikti technines operacijas – priimant ir saugant duomenis.
Valdytojas gali perduoti duomenis paslaugos valdytojo pasirinktiems teikėjams
registrui pildyti.
Pasikeitus „Orion Corporation” savininkui arba valdytojui, visoms ar bet kuriai
mūsų gaminių, paslaugų ar turto daliai, mes galime perduoti jūsų asmens
duomenis bet kuriam naujam savininkui, teisių perėmėjui ar įgaliotiniui.
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Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra valdytojo teisinių
įsipareigojimų vykdymas pagal privalomą įstatymą (ES bendrojo duomenų
apsaugos reglamento 6.1.c straipsnį) arba mūsų teisėti interesai palaikyti ir plėtoti
santykius su klientais (ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6.1.f
straipsnis). Mes tik tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi savo teisėtais
interesais, trakduodami, kad, remiantis interesų balansu, duomenų subjekto teisės
ir interesai nepersveria mūsų teisėtų interesų.
5. Duomenų rinkmenos
turinys

Duomenų rinkmeną sudaro žemiau pateiktos sveikatos priežiūros specialistų
duomenų grupės – praktikuojantys gydytojai ir medicinos studentai, galintys
išrašyti vaistus, praktikuojantys farmacijos ir slaugos specialistai ir kontaktiniai
asmenys, organizuojant pardavimų skatinimo renginius:
Valdytojo renkama ir saugoma informacija:
•
Susitikimų istorija
•
Pristatomi gaminiai
•
Susitikimų pastabos
•
Tikslinės grupės, nustatomos pagal gydytojo specializaciją ir darbo
aprašymą siekiant teisingai paskirti pardavimų skatinimo susitikimų vietą
•
Galimybės dalyvauti pardavimo skatinimo susitikimuose
(laikas/metai)
•
Mėginių pristatymo registravimas
•
RVP (Rizikos valdymo plano) medžiagos pateikimas
•
Kita galima platinti medžiaga
•
Asmenų, rengiančių pardavimų skatinimo susitikimus, kontaktinė
informacija: vardas ir pavardė, darbo telefono numeriai ir el. pašto adresai
•
Lytis
•
Pareigos
•
Funkcijos
•
Vardas, pavardė
•
Gimimo data
•
Kontaktinė informacija (pašto adresas, darbovietės adresas,
telefono numeris)
•
Darbovietė ir kontaktinė informacija
•
Profesija
•
Nesutikimas dėl tiesioginės rinkodaros
•
Studijų pradžios metai
•
Studijų baigimo metai
•
Specializacija
•
Ekspertinė sritis
•
Kvalifikacijos

6. Informacijos šaltinis

Valdytojo surinkti duomenys: valdytojo pardavimų personalas, pardavimo
atstovai.

7. Asmens duomenų
saugojimo laikotarpis

Duomenų rinkmena yra periodiškai atnaujinama, kad ją sudarytų tik tinkami
apdoroti duomenys. Pateikus teisėtą užklausą, tvarkomi duomenys apribojami
pagal prašymą. Duomenys šalinami pagal archyvavimo prievolę (vaistų pavyzdžių
ir RVP medžiagos pristatymas).

8. Duomenų rinkmenos
apsaugos principai

Programa naudojama per saugią https jungtį ir tik įvedus asmeninį vartotojo vardą
ir slaptažodį. Prieigą prie informacijos turi tik tie įmonės darbuotojai, kuriems
reikalinga informacija atliekant savo pareigas. Tik autorizuotas duomenų
rinkmenos naudotojas gali sukurti naują vartotoją ir tvarkyti tą informaciją.

9. Naudojimosi teisė
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Pateikus pakankamai paieškos kriterijų, duomenų subjektui bus suteikta prieigos
teisė į paties vartotojo duomenis asmeninėje duomenų rinkmenoje arba bus
sukurtas pranešimas, kad rinkmenoje nėra tokių duomenų. Valdytojas tuo pačiu
metu turi pateikti subjekto duomenis su informacija apie duomenų šaltinius
rinkmenoje, apie duomenų naudojimą rinkmenoje ir atskleistų duomenų paskirties
vietas.
Duomenų subjektas, pageidaujantis turėti prieigą prie asmens duomenų, kaip
nurodyta aukščiau, šiuo klausimu turi pateikti prašymą duomenų valdytojo
atsakingam asmeniui, pateikdamas asmeniškai pasirašytą arba kitaip patikimai
patvirtintą dokumentą.
10. Teisė nesutikti su
asmens duomenų tvarkymu

Jei teisinis pagrindas asmens duomenų tvarkymui yra teisėti valdytojo interesai,
duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi,
atsižvelgdamas į savo situaciją.
Jei duomenų subjektas pageidauja naudotis savo aukščiau nurodyta teise, jis arba
ji šiuo tikslu turi pateikti prašymą atsakingam valdytojo asmeniui, raštu
pateikdamas asmeniškai pasirašytą arba kitaip patikimai patvirtintą dokumentą
vietiniam duomenų valdytojo atstovui, nurodytam 2 skyriuje.

11. Asmens duomenų
taisymas, tvarkymo
apribojimas ir pašalinimas

Savo iniciatyva ir registruoto asmens prašymu, duomenų valdytojas turi skubiai
ištaisyti, pašalinti ar papildyti savo asmens duomenų rinkmenoje esamus
klaidingus, nereikalingus, nepilnus ar pasenusius asmens duomenis arba, jei tai yra
būtina, tai daryti tvarkymo tikslais. Duomenų valdytojas taip pat turi sustabdyti
tokių duomenų platinimą, jei tai galėtų pakenkti asmens arba jo teisių privatumo
apsaugai.
Duomenų subjektas turės teisę iš valdytojo gauti duomenų tvarkymo apribojimą,
duomenų subjektui užginčijus tvarkomų asmens duomenų tikslumą, jei duomenų
subjektas pareiškė, kad tvarkymas yra neteisėtas, ir duomenų subjektas
paprieštaravo dėl asmens duomenų pašalinimo ir vietoj to paprašė apriboti jų
naudojimą; jei valdytojui tvarkymo tikslais nebereikia asmens duomenų, tačiau jie
yra reikalingi duomenų subjektui teisinių reikalavimų nustatymui, vykdymui ar
gynybai arba jei duomenų subjektas paprieštaravo tvarkymui, remiantis ES
bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, iki kol bus gautas patvirtinimas, ar
teisinis duomenų valdytojo pagrindas viršija subjekto duomenis. Jei, remiantis
aukščiau nurodytais pagrindais, tvarkymas buvo apribotas, prieš atšaukiant
tvarkymo apribojimą, valdytojas turi informuoti duomenų subjektą, kuriam buvo
suteiktas duomenų tvarkymo apribojimas.
Jei duomenų valdytojas atsisako prašyti registruoto vartotojo ištaisyti klaidą, turi
būti išduota raštiška pažyma. Pažymoje taip pat turi būti nurodytos atsisakymo
priežastys. Tokiu atveju asmuo gali dėl šio klausimo kreiptis į duomenų apsaugos
ombudsmeną.
Duomenų valdytojas turi pranešti apie ištaisymą gavėjams, kuriems buvo atskleisti
duomenys, ir klaidingų asmens duomenų šaltiniui. Tačiau, nėra būtina pranešti, jei
tai yra neįmanoma ar nepagrįstai sudėtinga.
Prašymai ištaisyti bus pateikti susisiekus su duomenų valdytojo vietiniu atstovu,
nurodytu 2 skyriuje.

