Pareiškimas dėl privatumo apsaugos sveikatos priežiūros specialistams
Biogen Lithuania UAB (toliau – „Biogen“) bendrauja su sveikatos priežiūros specialistais (toliau – SPS)
įvairiais būdais. Šiame pareiškime dėl privatumo apsaugos apibrėžiama, kaip ir kodėl renkame ir
naudojame SPS asmens duomenis (tai yra bet kokią informaciją, susijusią su fiziniu asmeniu, kurio
tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta), taip pat kokios yra SPS teisės renkant ir naudojant.
Mūsų renkama informacija ir kaip ją naudojame
„Biogen“ renka informaciją apie SPS įvairiais tikslais tiesiogiai iš SPS, trečiųjų šalių (pacientų, slaugytojų ar
kitų medicinos specialistų) ar viešai prieinamų šaltinių. Toliau pateikiami SPS asmens duomenų, kuriuos
galime rinkti, ir jų naudojimo pavyzdžiai.
Vertės perleidimas

(a)

„Biogen“ yra Europos farmacijos pramonės ir asociacijų federacijos (EFPIA) narė ir laikosi EFPIA priimtų
kodeksų, įskaitant EFPIA kodeksą dėl informacijos apie vertės perleidimą atskleidimo, priimtą 2013 m.
birželio 24 d., ir atitinkamus galiojančius šalies kodeksus dėl informacijos atskleidimo. „Biogen“ renka, įrašo,
skelbia ir dalijasi vertės perleidimo SPS informacija nuo 2015 m. sausio 1 d. „Biogen“ turi prievolę registruoti
tikslią tiesioginių ir netiesioginių piniginių, nepiniginių ar kitokių išmokų sumą, sumokėtą SPS ar SPS
naudai, įskaitant atitinkamų rūšių „Biogen“ tiesiogiai ar netiesiogiai gautą nepiniginę naudą, pavyzdžiui,
„Biogen“ pasitelktos trečiosios šalies teikiamas paslaugas, atitinkamą vertės perleidimo ataskaitinį laikotarpį
ir vertės perleidimo tikslą. Šiuo atžvilgiu renkame šiuos asmens duomenis:
•
•
•
•

vardas, pavardė;
kontaktiniai duomenys (pašto adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris);
profesinė informacija (pavyzdžiui, praktika / specializacija ir SPS identifikavimo numeris);
vertės perleidimo informacija (pavyzdžiui, tam tikrų išlaidų, susijusių su edukaciniais renginiais,
padengimas, įskaitant registracijos mokesčių, kelionės ir apgyvendinimo išlaidų, paslaugų
mokesčių, tarp jų – pranešėjų ir konsultavimo paslaugų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
darbų, įskaitant neklinikinius, klinikinius, neintervencinius tyrimus, finansavimą ir apmokėjimą, taip
pat mokėjimai už intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros darbais, perleidimą).

Gavusi atitinkamą SPS sutikimą, „Biogen“ skelbia šiuos asmens duomenis.
Ataskaitinis laikotarpis sutampa su atitinkamais kalendoriniais metais. Praėjusių kalendorinių metų
duomenys turi būti atskleidžiami kartą per metus, paprastai ne vėliau nei birželio 30 d. Atskleista informacija
turi likti viešai prieinama ne trumpiau nei 3 metus, kai buvo pirmąkart atskleista. „Biogen“ iš anksto praneša
SPS apie numatomą jo (jos) duomenų paskelbimą ir privalo tiksliai pranešti SPS, kokia informacija bus
atskleista. Jei finansavimas ir išmokos skiriami mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros tikslais, ši
informacija bus skelbiama anonimiškai (kaip bendrieji duomenys), neatskleidžiant SPS tapatybės.
(b)

Skundai dėl produkto ir nepageidaujami reiškiniai

Vadovaudamiesi farmakologinio budrumo įstatymais, privalome rinkti skundus dėl produkto ir kitą saugos
informaciją, kad galėtume vykdyti visų produktų, kuriais prekiaujame ar kurie yra klinikinio kūrimo stadijoje,
saugos stebėseną. Šios prievolės apima mums perduodamos išsamios informacijos apie kiekvieną
nepageidaujamą, nenumatytą ar kenksmingą įvykį, susijusį su „Biogen“ vaistinio preparato vartojimu (toliau
– nepageidaujamas reiškinys), registravimą, kad galėtume įvertinti nepageidaujamą reiškinį ir palyginti jį
su kitais nepageidaujamais reiškiniais ar skundais, užregistruotais dėl atitinkamo produkto. Siekdami
vykdyti šias prievoles ir užtikrinti produktų saugą, renkame SPS asmens duomenis, įskaitant šiuos:
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•
•
•
•

vardas, pavardė;
santykis su subjektu, apie kurį pranešama;
kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris); ir
profesija / specializacija (ši informacija gali nulemti SPS užduodamus klausimus apie
nepageidaujamą reiškinį, atsižvelgiant į numanomą SPS medicininių žinių lygį).

Šią informaciją renkame tiesiogiai iš SPS, jiems teikiant mums informaciją, susijusią su nepageidaujamu
reiškiniu, kurį patyrė pacientas. Šią informaciją taip pat galime rinkti tiesiogiai iš paciento ar kitos trečiosios
šalies (pavyzdžiui, slaugytojo ar kito medicinos specialisto), pranešančios apie paciento patirtą
nepageidaujamą reiškinį. „Biogen“ yra teisiškai įpareigota rinkti šią informaciją, nes pagal farmakologinio
budrumo įstatymus privalo užtikrinti nepageidaujamų reiškinių atsekamumą ir galimybę tęsti su jais
susijusią veiklą. Laikydamiesi savo įsipareigojimų, susijusių su farmakologiniu budrumu, galime naudoti
SPS asmens duomenis:
•
•
•
•

tirdami nepageidaujamą reiškinį ar skundą dėl produkto;
kreipdamiesi į SPS papildomos informacijos apie užregistruotą nepageidaujamą reiškinį ar skundą
dėl produkto;
palygindami informaciją apie nepageidaujamą reiškinį ar skundą dėl produkto su informacija apie
kitus nepageidaujamus reiškinius ar „Biogen“ gautus skundus dėl produkto, kad galėtume bendrai
išanalizuoti partijos, „Biogen“ produkto ar veikliosios medžiagos saugą;
teikdami privalomus pranešimus nacionalinėms ar reguliavimo institucijoms, kad jos galėtų bendrai
išanalizuoti partijos, „Biogen“ produkto, generinės ar veikliosios medžiagos saugą kartu su
pranešimais iš kitų šaltinių.

Įmonėje „Biogen“ pasauliniu mastu dalijamasi informacija, pateikta pranešimuose apie nepageidaujamus
reiškinius, pasitelkiant „Biogen“ visuotinę saugos duomenų bazę, kurios prieglobą suteikia „Biogen, Inc.“
Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Biogen“ taip pat privalo perduoti duomenis apie nepageidaujamus
reiškinius nacionalinėms reguliavimo institucijoms, o jos šiuos duomenis įtraukia į savo duomenų bazes, ir
Europos vaistų agentūrai, kuri šiuos duomenis įtraukia į duomenų bazę „EudraVigilance“.
Ryšių su klientais valdymas

(c)

„Biogen“ renka ir naudoja SPS asmens duomenis, kad galėtų vykdyti administracinius veiksmus, susijusius
su savo santykiais su SPS (pavyzdžiui, susitarti dėl vizitų), ir sudaryti SPS profilį, o šis jis padėtų geriau
suprasti jo (jos) kompetencijos sritis ir domėjimosi temas. Šių asmens duomenų iš SPS rinkimas yra
grindžiamas „Biogen“ teisėtais interesais ir vykdomas siekiant palaikyti ir sustiprinti dalykinius santykius su
SPS. Šiuo atžvilgiu renkame šiuos asmens duomenis:
•
•
•

vardas, pavardė;
kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris);
akademinė ir profesinė informacija (pavyzdžiui, darbo patirtis, išsilavinimas, kompetencijos sritis ir
specializacija, publikacijos ir viešosios kalbos, suinteresuotumas „Biogen“ produktais ir darbo
įpročiai).

Daugiausia šios informacijos „Biogen“ renka tiesiogiai iš SPS, bet tai galime daryti ir naudodami viešai
prieinamus šaltinius, sektoriaus duomenų bazes, kuriose yra informacijos apie SPS (pavyzdžiui, kad
užtikrintume, jog „Biogen“ turimi įrašai apie SPS yra atnaujinti ir tikslūs, arba siekdami papildyti neišsamią
informaciją).
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(d)

Pagrindiniai medicinos specialistai

„Biogen“ renka ir naudoja asmens duomenis apie SPS, kurie yra laikomi pagrindiniais savo sričių medicinos
specialistais (PMS). Šios informacijos mums reikia, kad galėtume sukurti PMS profilį, o šių asmens
duomenų iš PMS rinkimas yra grindžiamais „Biogen“ teisėtais interesais siekiant geriau suprasti jo (jos)
kompetencijos sritis, domėjimosi temas ir nuomones. Šiuo atžvilgiu renkame šiuos asmens duomenis:
•
•
•

vardas, pavardė;
kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris);
akademinė ir profesinė informacija (pavyzdžiui, darbo patirtis, išsilavinimas, kompetencijos sritis ir
specializacija, publikacijos ir viešosios kalbos, suinteresuotumas „Biogen“ produktais ir darbo
įpročiai).

Daugiausia šios informacijos „Biogen“ renka iš viešai prieinamų šaltinių. Informacija taip pat renkama
bendraujant tiesiogiai su PMS.
Dalykinių santykių valdymas

(e)

„Biogen“ renka ir naudoja asmens duomenis apie SPS, kad nustatytų, ar turėtų pradėti arba atnaujinti
dalykinius santykius su SPS (pavyzdžiui, vykdant tyrimus, apklausas ar rinkos tyrimus, darant pristatymus
ar skaitant pranešimus vidaus ar išorės auditorijoms, dalyvaujant patariamosiose tarybose, susirinkimuose
ar renginiuose, įskaitant kongresus). Šiuo atžvilgiu renkame šiuos asmens duomenis:
•
•
•
•
•
•
•
•

vardas, pavardė;
kodas pagal viešbučio lojalumo programą ar numeris pagal dažno skrydžių keleivio programą;
paso duomenys (pavyzdžiui, paso numeris ir galiojimo laikas);
lytis;
gimimo data;
asmens, į kurį turi būti kreipiamasi nelaimės atveju, kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, giminaičio
vardas, pavardė ir telefono numeris);
kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris);
akademinė ir profesinė informacija (pavyzdžiui, darbo patirtis, išsilavinimas, kompetencijos sritis ir
specializacija).

Šios informacijos mums reikia:
•
•
•
•

kaip atsakingai įmonei vertinant SPS darbo patirtį (įskaitant tai, kaip SPS laikosi kovos su
kyšininkavimu ir korupcija įstatymų) išsamaus patikrinimo tikslais;
SPS profesinės kvalifikacijos pagrindu nustatant SPS atlyginimo dydį;
organizuojant kelionę ir apgyvendinimą SPS vardu;
galiausiai sudarant naują ar atnaujinant esamą sutartį su SPS.

Daugiausia šios informacijos „Biogen“ gauna tiesiogiai iš SPS, kai SPS pateikia savo gyvenimo aprašymą.
Taip pat renkame informaciją apie SPS iš viešai prieinamų šaltinių, kad įvertintume, kaip SPS laikosi kovos
su kyšininkavimu ir korupcija įstatymų. Ši informacija tvarkoma tik tada, kai ji yra aktuali ir būtina, kad
galėtume tinkamai įvertinti SPS kvalifikaciją ir vykdyti savo įsipareigojimą dirbti tik su patikimais ir etikos
principų besilaikančiais verslo partneriais. „Biogen“ turi teisėtą tikslą tvarkyti SPS pateiktus asmens
duomenis, kad galėtų nustatyti SPS atlyginimo dydį ir laikytis jai keliamų reikalavimų. Kai kuriais atvejais
„Biogen“ privalo tvarkyti šiuos asmens duomenis, kad įvykdytų savo teisinius įsipareigojimus kovoti su
kyšininkavimu ir korupcija. „Biogen“ taip pat reikia šios informacijos, kad galėtų sudaryti sutartį su SPS.
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(f)

Rinkos tyrimai

„Biogen“ renka ir naudoja asmens duomenis apie SPS juos kviesdama dalyvauti rinkos tyrimuose ar
apklausose. Kokius asmens duomenis apie SPS renkame, priklauso nuo konkretaus vykdomo rinkos tyrimo
ar apklausos, bet jie paprastai apima šiuos asmens duomenis:
•
•
•
•

vardas, pavardė;
nuomonės ir atsakymai į tyrimų, apklausų ar klausimynų klausimus;
kontaktiniai duomenys (adresas, el. pašto adresas, telefono arba fakso numeris);
akademinė ir profesinė informacija (pavyzdžiui, darbo patirtis, išsilavinimas, kompetencijos sritis ir
specializacija, publikacijos ir viešosios kalbos, suinteresuotumas „Biogen“ produktais ir darbo
įpročiai).

Šios informacijos mums reikia:
•
•
•

renkant duomenis apie „Biogen“ (pavyzdžiui, atsiliepimus apie produktą ar paslaugą);
siekiant geriau ištirti ligos sritį;
gerinant mūsų supratimą apie farmacijos pramonę.

Tam tikrą dalį šios informacijos apie SPS „Biogen“ renka iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, išorės
sąrašų ar duomenų bazių, kad galėtų atrinkti respondentus rinkos tyrimui. SPS nuomonės ir atsakymai į
tyrimų, apklausų ar klausimynų klausimus renkami tiesiogiai iš SPS, jiems dalyvaujant rinkos tyrime ar
apklausoje. „Biogen“ turi teisėtą tikslą tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų rinkti duomenis apie mūsų
įmonę ir pramonę, kurioje dirbame, ir pagerinti mūsų supratimą apie pramonę ir mūsų darbą.
Paraiškos gauti dotaciją, dovanojamą turtą ar paramą

(g)

„Biogen“ renka ir naudoja asmens duomenis apie SPS, pastariesiems ar sveikatos priežiūros organizacijai,
kurioje jie dirba, teikiant paraišką gauti dotaciją, dovanojamą turtą ar paramą. Šiuo atžvilgiu renkame šiuos
asmens duomenis:
•
•
•
•

vardas, pavardė;
profesinė kvalifikacija;
kontaktiniai duomenys (pavyzdžiui, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris);
akademinė ir profesinė informacija (pavyzdžiui, darbo patirtis, išsilavinimas, kompetencijos sritis ir
specializacija, publikacijos ir viešosios kalbos, suinteresuotumas „Biogen“ produktais ir darbo
įpročiai).

Šios informacijos mums reikia:
•
•
•

įvertinant interesų konfliktą, kurio informacija buvo atskleista, arba išsiaiškinant galimą interesų
konfliktą;
kaip atsakingai įmonei vertinant SPS darbo patirtį (įskaitant tai, kaip SPS laikosi kovos su
kyšininkavimu ir korupcija įstatymų) išsamaus patikrinimo tikslais;
nustatant, kaip SPS ar sveikatos priežiūros organizacija, kurioje dirba SPS, atitinka dotacijos,
dovanojamo turto ar paramos gavimo kriterijus.

Daugiausia šios informacijos „Biogen“ surenka iš SPS, mums gavus paraišką gauti dotaciją, dovanojamą
turtą ar paramą, kurią pateikė SPS ar sveikatos priežiūros organizacija, kurioje dirba SPS. Taip pat galime

Globali dokumento versija: 2019 m. gruodžio 1 d.

rinkti informaciją apie SPS iš viešai prieinamų šaltinių, kad įvertintume, kaip SPS laikosi kovos su
kyšininkavimu ir korupcija įstatymų, arba SPS interesų konfliktą. Ši informacija tvarkoma, tik kai ji yra aktuali
ir būtina, kad galėtume tinkamai įvertinti SPS kvalifikaciją ir vykdyti savo įsipareigojimą teikti dotacijas,
dovanojamą turtą ir paramą tik patikimiems ir etikos principų besilaikantiems verslo partneriams.
„Biogen“ turi teisėtą tikslą tvarkyti asmens duomenis, kad galėtų nustatyti, kaip SPS ar sveikatos priežiūros
organizacija, kurioje dirba SPS, atitinka dotacijos, dovanojamo turto ar paramos gavimo kriterijus. Kai
kuriais atvejais „Biogen“ yra teisiškai įpareigota tvarkyti šiuos asmens duomenis, kad įvykdytų savo teisinius
įsipareigojimus kovoti su kyšininkavimu ir korupcija.
(h) Teisiškai privalomi pranešimai
Tam tikrais atvejais „Biogen“ yra teisiškai įpareigota siųsti SPS tam tikrus pranešimus, pavyzdžiui, apie
produkto naudojimo licencijos sąlygas arba jei nustato su sauga susijusią problemą. Tokiu atveju galime
pasitelkti išorės SPS duomenų bazės teikėjus, kurie pateiks mums tikslius SPS kontaktinius duomenis arba
siųs pranešimus „Biogen“ vardu. „Biogen“, savo ruožtu, tvarko SPS asmens duomenis ir siunčia tokius
pranešimus tuo pagrindu, kad privalo tvarkyti duomenis siekdama vykdyti „Biogen“ taikomą teisinę prievolę.
(i) Medicininė informacija
Siekdama didinti pacientų, kurie vartoja „Biogen“ produktus, saugą, „Biogen“ teikia medicininės informacijos
paslaugas, kad galėtų atsakyti į vartotojų, pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų užklausas, susijusias
su bet kokiais „Biogen“ produkto vartojimo aspektais ar informacija. Paprastai renkame šiuos asmens
duomenis:
•
•
•
•

vardas, pavardė;
kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, adresas, el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris;
išsami informacija apie užklausą;
papildoma informacija apie gydytojo kvalifikaciją (pavyzdžiui, kad galėtume patvirtinti, jog
bendraujame su kvalifikuotu gydytoju).

Duomenis paprastai gauname tiesiogiai (pavyzdžiui, kai kas nors mums atsiunčia el. laišką ar paskambina)
arba iš trečiosios šalies, kuri šią informaciją mums perduoda, pavyzdžiui, iš platintojo, priežiūros namuose
programos ar kontaktų centro, kuris atsako į skambučius mūsų vardu.
Teikdami medicininės informacijos paslaugas, tvarkome asmens duomenis remdamiesi „Biogen“ kaip
atsakingos farmacijos įmonės teisėtais interesais siekdami užtikrinti, kad būtų atsakyta į bendras užklausas
dėl mūsų produktų.
Kaip dalijamės asmens duomenimis su kitais ir tarptautinis duomenų perdavimas
„Biogen“ kartais gali tekti pateikti SPS asmens duomenis trečiosioms šalims pirmiau nurodytais tikslais.
Tarp tokių šalių yra:
(a)

Asocijuotosios įmonės

Asmens duomenis galime atskleisti savo asocijuotosioms įmonėms šiame pareiškime dėl privatumo
apsaugos aprašytais tikslais. Asocijuotosios įmonės yra įmonės, bendrai kontroliuojamos mūsų
patronuojančiosios įmonės „Biogen, Inc.“, 225 Binney Street, Keimbridžas, MA 02142, JAV, ir „Biogen
International GmbH“, Neuhofstrasse 30, 6340 Baras, Šveicarija.
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(b)

Trečiosios šalys

„Biogen“ gali pasitelkti trečiąsias šalis, kurios mums teikia paslaugas ir kurioms gali tekti atskleisti SPS
asmens duomenis. Tokie paslaugų teikėjai: (a) padeda „Biogen“ vykdyti duomenų tvarkymo veiklą; (b)
pateikia technologinę sistemą ar sprendimą, kurį naudos „Biogen“; (c) suteikia sistemos ar sprendimo
prieglobą debesyje ir (d) aprūpina „Biogen“ duomenų saugyklomis. Mums leidus trečiajai šaliai tvarkyti SPS
asmens duomenis, jai bus leista tai daryti tik šį pareiškimą dėl privatumo apsaugos atitinkančiais tikslais.
Trečioji šalis taip pat privalės užtikrinti asmens duomenų apsaugą pagal visus taikomus duomenų apsaugos
įstatymus.
(c)

Įstatymų įgyvendinimo užtikrinimas

Tam tikromis aplinkybėmis galime turėti prievolę teikti SPS asmens duomenis pagal teismo nurodymą,
šaukimą, kratos orderį arba siekdami vykdyti įstatymo ar reglamento nustatytus reikalavimus. Planuojame
bendradarbiauti atsakydami į tokius prašymus, imdamiesi atitinkamų priemonių ir užtikrindami, kad
prašantysis supranta, jog asmens duomenys, kuriuos gali gauti, yra neskelbtini. Taip pat pasiliekame teisę
bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis tiriant ir persekiojant vartotojus, kurie pažeidžia mūsų
taisykles arba elgiasi neteisėtai ar kenksmingai su asmenimis ar asmens duomenimis, už kuriuos esame
atsakingi.
(d)

Sandoriai tarp įmonių

Galime atskleisti trečiajai šaliai SPS asmens duomenis vykdant įmonės reorganizavimą, susijungimą,
pardavimą, įkuriant bendrąją įmonę, vykdant viso ar dalies mūsų verslo, turto ar akcijų perleidimą,
perdavimą ar kitokį disponavimą, įskaitant asmens duomenis, susijusius su bankrotu ar panašiu procesu.
Šie duomenys gali būti perduoti už jūsų šalies ribų, šalims, kuriose neužtikrinama tinkamo lygio asmens
duomenų apsauga pagal jūsų šalies arba Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus. Tokiais
atvejais, jei jūsų duomenys perduodami į tokias šalis, „Biogen“ imasi atitinkamų veiksmų, kad jie būtų
tinkamai apsaugoti. Šveicarija – „Biogen International GmbH“ buveinės vieta – yra šalis, kuri, Europos
Komisijos nuomone, užtikrina tinkamo lygio duomenų apsaugą pagal savo duomenų apsaugos įstatymus.

Kitais atvejais „Biogen“ naudoja ES patvirtintas standartines sutarčių sąlygas, kai reikia užtikrinti tinkamo
lygio duomenų apsaugą. SPS paprašius, „Biogen“ pateiks informaciją apie asmens duomenų gavėjus ir
susitarimų dėl duomenų perdavimo, sudarytų su gavėjais už Europos ekonominės erdvės ribų, kopijas.
Kaip saugome asmens duomenis?
Saugome SPS asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikia tikslais, kuriais jie buvo renkami, ir laikydamiesi
visų įstatymais nustatytų saugojimo terminų.
Jūsų teisės
SPS gali bet kada susisiekti su „Biogen“, jei nori susipažinti su savo asmens duomenimis arba sužinoti,
kokius jų asmens duomenis turime (pavyzdžiui, asmens duomenų šaltinį). SPS gali nesutikti, kad SPS
asmens duomenys būtų tvarkomi, jei turi tam teisėtų priežasčių, reikalauti, kad būtų apribotas tokių asmens
duomenų tvarkymas, taip pat reikalauti savo asmens duomenis ištaisyti arba ištrinti. SPS taip pat gali turėti
teisę į duomenų perkeliamumą.
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Jei „Biogen“ tvarko SPS asmens duomenis turėdama SPS sutikimą, SPS gali bet kuriuo metu atšaukti savo
sutikimą nepažeisdamas jokių reikalavimų, susisiekdamas su mumis toliau nurodytais kontaktiniais
duomenimis arba spustelėdamas atsisakymo funkciją el. pašto dėžutėje. Tai neturi įtakos asmens duomenų
tvarkymo, vykdyto prieš atšaukiant sutikimą, teisėtumui.
Atkreipiame dėmesį, kad kai kurias iš šių teisių riboja galiojantys duomenų apsaugos įstatymai, ir turime
teisę rinkti, tvarkyti ir saugoti SPS asmens duomenis, kad vykdytume savo teisinius įsipareigojimus
(pavyzdžiui, duomenis, susijusius su nepageidaujamu reiškiniu). Galime prašyti SPS suteikti papildomos
informacijos, reikalingos jų tapatybei patvirtinti, prieš mums pradedant vykdyti jų prašymą.
Kontaktiniai duomenys
Pagal Europos duomenų apsaugos teisės aktus, duomenų valdytojas yra juridinis asmuo, ir jis yra atsakingas už
jūsų asmens duomenų apsaugą bei pagalbą įgyvendinant duomenų apsaugos teises. „Biogen“ yra SPS

asmens duomenų valdytoja kalbant apie šį pareiškimą dėl privatumo apsaugos. Jei esate SPS ir
turite klausimų dėl šio pareiškimo dėl privatumo apsaugos ar savo asmens duomenų tvarkymo arba norite pasinaudoti
nurodytomis teisėmis, galite bet kada kreiptis į „Biogen“ Europos duomenų apsaugos pareigūną el. pašto
adresu privacy@biogen.com. Jei manote, kad jūsų teisės į privatumą buvo pažeistos, galite pateikti skundą
vietos duomenų apsaugos institucijai.
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