Varstvo osebnih podatkov pri poročanju varnostnih informacij

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VARNOSTJO INFORMACIJ
Novo Nordisk d.o.o. mora po zakonu zbirati pritožbe in varnostne informacije o naših izdelkih
in hkrati skrbeti za varstvo vaših osebnih podatkov. V tem obvestilu je razloženo, kako
obdelujemo (t.j. zbiramo, uporabljamo, shranjujemo in delimo) vaše osebne podatke. Vse
vaše osebne podatke bomo obdelovali v skladu s tem obvestilom in veljavno zakonodajo.
V Novo Nordisk zberemo vse varnostne informacijo o naših izdelkih v podatkovno bazo.
Podatke redno analiziramo in ugotovimo, ali obstajajo nove informacije o naših izdelkih, ki jih
moramo deliti z organi, zdravniki in bolniki. Vse to izvajamo z namenom zagotoviti varnost
naših izdelkov in bolnikov.
1.

KDO SMO

Družba, odgovorna za obdelavo vaših podatkov, je:
Novo Nordisk d.o.o.
Mat št.: 2229706000
Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija
info@novonordisk.si
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5.

Za vsako obdelovanje osebnih podatkov je potrebna pravna osnova. Po zakonu nam je
dovoljeno, da obdelujemo vaše osebne podatke, opisane pod točko 4, in sicer na naslednji
pravni podlagi:
•
obdelava je nujna zaradi zagotavljanja skladnosti z zakonsko obveznostjo v zvezi z
varnostjo.
6.

2.

KAKO ZBIRAMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke dobimo na naslednje načine:
•
neposredno od vas;
•
od zdravstvenih delavcev, kot so npr. medicinske sestre, farmacevti in zdravniki;
•
prek javno dostopnih publikacij, spletnih strani in družbenih medijev.

KAKO DELIMO VAŠE PODATKE

Vaše osebne podatke lahko delimo z:
•

zdravstvenimi organi;

•

drugimi Novo Nordisk subjekti (npr. podružnicami Novo Nordisk v drugih državah)

•

partnerskimi družbami, ki sodelujejo z našo družbo (npr. licenčni partnerji,
svetovalci, izvajalci IT storitev)

7.
Če imate kakršna koli vprašanja o tem, kako obdelujemo vaše osebne podatke, se lahko
obrnete na Novo Nordisk d.o.o. ali na osebo, ki je v družbi Novo Nordisk odgovorna za
varstvo podatkov na privacy@novonordisk.com.

ZAKAJ NAM ZAKON DOVOLJUJE, DA OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

KDAJ PRENAŠAMO VAŠE OSEBNE PODATKE IZVEN OBMOČJA EU/EGP

Za namene, opisane zgoraj pod točko 3, prenašamo vaše osebne podatke v naslednje države
izven Evropskega gospodarskega območja (EGP):
•

v vse države izven EGP, kjer je Novo Nordisk fizično prisoten.

Kadar prenašamo vaše osebne podatke v eno od teh držav, uporabljamo enega od naslednjih
zakonsko odločenih varovalnih ukrepov:
•

podatke prenašamo subjektu Novo Nordisk, za katerega veljajo zavezujoča
poslovna pravila družbe Novo Nordisk, ki so na voljo na:
https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-dataprotection.html.

3.

ZAKAJ OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE

Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:
•
za izvajanje znanstvenega vrednotenje pritožbe ali stranskih učinkov, ki bi bili
potencialno povezani z zdravilom družbe Novo Nordisk;
•
evidentiranje stranskih učinkov v globalni podatkovni bazi o varnosti, ki jo redno
analiziramo, da bi našli splošne vzorce;
•
vrednotenje vzorcev, povezanih s pritožbami, vključno s stranskimi učinki.

4.

KATERE VAŠE OSEBNE PODATKE OBDELUJEMO

Za namene, opisane pod točko 3 zgoraj, lahko obdelujemo naslednje vrste vaših osebnih
podatkov:
•
kontaktni podatki (ime, naslov, telefonska številka, email);
•
podatki, ki razkrivajo vaše etnično ali rasno poreklo;
•
podatke v zvezi z vašim zdravjem in zdravili, ki jih uporabljate.

8.

KAKO DOLGO BOMO HRANILI VAŠE OSEBNEN PODATKE

Vaše osebne podatke bomo hranili:
•

za obdobje 12 let za podatke v zvezi s tehničnimi pritožbami;

•

za stalno za podate v zvezi s stranskimi učinki;

•

za obdobje do največ 5 let za vse ostale poizvedbe.

9.

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE

Na splošno so vaše pravice:
•
lahko zahtevate povzetek, katere vaše osebne podatke imamo;
•
lahko zahtevate kopijo vaših osebnih podatkov, ki jo dobite v naprej pripravljenem
strojno berljivem formatu, ki je v splošni rabi;
•
lahko zahtevate, da vaše osebne podatke posodobimo ali popravimo;
•
pri organu za varstvo podatkov lahko vložite pritožbo na to, kako obdelujemo vaše
osebne podatke.
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Na podlagi veljavne zakonodaje so lahko te pravice omejene, odvisno od določenih
okoliščin obdelave. Če imate v zvezi s temi pravicami kakšno vprašanje, nas lahko
kontaktirate na način, opisan pod točko 1.

Verzija 4.0

