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DATA PRIVACY

Meile Biocodexis on privaatsuse ja andmekaitse õigused väga olulised.
Andmekaitse on isikute eraelu puutumatuse kaitse isikuandmete töötlemisel.
Oleme kogunud isikuandmete puutumatust käsitlevad teated sellele leheküljele, palun valige oma
asukohariik ülaltoodud linkidest, et pääseda ligi oma keeles olevatele teatistele.
Küsimused andmete privaatsuse kohta Biocodex Nordicsis tuleb adresseerida:
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
DPO@biocodex.com

COOKIE POLICY

Küpsiste kasutamine
Osa BIOCODEXi veebilehtedest võib kasutada laialt levinud andmeblokke, mida nimetatakse küpsisteks.
Küpsis on ainult teksti kujul esitatud teave, mille veebileht edastab teie arvuti kõvakettal olevale veebilehe
küpsisefailile, et veebileht teid mäletaks.
Küpsis sisaldab tavaliselt selle domeeni nime, kust küpsis on saadetud, küpsise eluiga ja väärtust, tavaliselt
juhuslikult genereeritud unikaalset numbrit.
See veebileht kasutab kahte tüüpi küpsiseid; „seansiküpsiseid”, mis on ajutised küpsised, mis jäävad teie
veebilehitseja küpsisefaili kuni te veebilehelt lahkute, ja „püsiküpsiseid”, mis jäävad teie veebilehitseja
küpsisefaili palju kauemaks ajaks (kuigi täpne aeg sõltub küpsise elueast).

Kui külastad meie veebilehte, saadame teile küpsise. Küpsiseid võidakse kasutada järgmistel viisidel:
• Aitamaks meil teid veebilehele naasmisel ära tunda kui unikaalset külastajat (identifitseeritav vaid
numbrina) ning võimaldamaks meil kohandada veebilehe sisu või reklaame teie huvidele vastavaks,
samuti vältimaks teile korduvalt samade reklaamide kuvamist
• Anonüümse koondstatistika koostamiseks, mis võimaldab meil mõista, kuidas külastajad meie
veebilehte kasutavad, ning aitamaks meil parandada veebilehe ülesehitust. Me ei saa seda
meetodit kasutades teid isikuliselt tuvastada. Osa BIOCODEXi veebilehtedest võib kasutada Google
Analytics teenust, mille teenusepakkujaks on Google, Inc. („Google“). Vastavalt eelpool kirjeldatule,
kasutab Google Analytics küpsiseid anonüümse koondstatistika koostamiseks. Küpsise poolt teie
veebilehe kasutamise kohta loodud teave (sh teie IP-aadress) edastatakse Google’ile ja
salvestatakse Ameerika Ühendriikide serverites. Google kasutab seda teavet veebilehe kasutamise
hindamiseks, veebilehe operaatoritele veebilehe tegevusaruannete koostamiseks ja muude
veebilehe tegevuse ja internetikasutusega seotud teenuste pakkumiseks. Google võib selle teabe
edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on seadusega ette nähtud, või kui need kolmandad
isikud töötlevad teavet Google’i nimel. Google ei seosta teie IP-aadressi teiste Google’i andmetega.
Seda veebilehte külastades nõustute sellega, et Google töötleb teie andmeid eespool kirjeldatud
viisil ja eesmärkidel.

Küpsiste keelamine/lubamine
Teil on võimalik küpsised lubada või keelata, selleks tuleb muuta veebilehitseja seadeid. Kui küpsised on
keelatud, ei pruugi teil olla võimalik kasutada kõiki veebilehe interaktiivseid funktsioone.
Küpsiste haldamiseks on mitu viisi. Teavet nende funktsioonide kohta leiate oma veebilehitseja juhistest või
Help (Abi) lehelt. Näiteks, kui kasutate Internet Explorerit, valige Tools/Internet options/Security
(Tööriistad/Internetivalikud/Turvalisus) ja Privacy Tabs (Privaatsuse vahelehed), et muuta veebilehitseja
seadeid vastavalt enda soovidele. Kui kasutate erinevates kohtades erinevaid arvuteid, tuleb teil tagada, et
iga veebilehitseja on kohandatud vastavalt teie küpsiste eelistustele.

Halda oma privaatsust
Mitmel kaasaegsetel veebilehitsejal on funktsioon, mis analüüsib veebilehe privaatsuspoliitikat ja
võimaldab kasutajal oma privaatsusfunktsioone ise hallata. Neid nimetatakse P3P funktsioonideks (Privacy
Preferences Platform).
Saate oma veebilehitseja küpsiste kausta installitud küpsiseid hõlpsalt kustutada. Näiteks, kui kasutate
Microsoft Windows Explorerit:
• avage „Windows Explorer“
• klikkige tööriistaribal „Search“ nupul (Otsing)
• sisestage „Folders and files“ otsingusse „cookie“ (Kaustad ja failid, küpsis)
• valige „Look In“ kastis „My Computer“ (Otsi paigast, Minu arvuti)
• klikkige „Search Now“ valikul ja seejärel tehke topeltklikk leitud kaustadel (Otsi kohe)
• kasuta „Select“ funktsiooni valmimaks mistahes küpsise kaust (Vali)
• vajuta klaviatuuril nuppu „Delete“ (Kustuta)
Kui te ei kasuta Microsofti Windows Exploreri, siis valige „Help” funktsiooni alt „cookies”, et saada teavet
selle kohta, kust leida küpsiste kaust (Abi, küpsised).
Interaktiivne reklaamibüroo (Interactive Advertising Bureau) on organisatsioon, mis arendab standardeid ja
juhiseid, et toetada veebipõhiseid äriprotsesse. IAB kodulehelt leiate detailsemat teavet küpsiste,
veebimajakate jmt kohta; samuti selgitusi nende kasutamise ja keelamise kohta.

RECRUITMENT POLICY

Värbamispõhimõtetega seotud isikuandmete puutumatust käsitlev teade
Andmetöötleja
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
(edaspidi meie või Biocodex)

Kontaktisik registriga seotud teemadel
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Registri nimi
Värbamisandmete register

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Biocodex Oy ning selle tütar- ja sidusettevõtted (Biocodex, meie või me) mõistavad, et teie privaatsus on
teie jaoks oluline. Biocodex ja selle tütarettevõtted võivad andmetöötlejatena teie isikuandmeid töödelda.
Me oleme võtnud kohustuseks austada teie privaatsust ja kaitsta teie isikuandmeid, milleks loetakse
igasugust teavet, mis võimaldab teid isikuna tuvastada. Värbamispõhimõtetes (isikuandmete puutumatust
käsitlev teade, edaspidi ka teade) kirjeldatakse, kuidas me käsitleme ja kaitseme teie isikuandmeid, mis on
seotud Biocodexi värbamisprotsessidega.
Teade kehtib ainult tööle kandideerijate, võimalike töökandidaatide ning meie vabatahtlike
värbamisprogrammide ja -ürituste kaudu saadud isikuandmete kohta. See ei kehti meie töötajate,
töövõtjate või klientide ega muude isikuandmete kohta, mida Biocodex muudel eesmärkidel kogub.
Selles teates tähendavad „isikuandmed“ teavet, mis tuvastab tööle kandideerijaid ja võimalikke
töökandidaate ning mis edastatakse selliste kanalite kaudu nagu professionaalsed värbamisettevõtted või
otse saadetud taotlused.

Töötleme teie isikuandmeid selle teate põhjal, välja arvatud juhul, kui selline töötlemine on vastuolus
kohaldatavate seadustega, mispuhul on ülimad kohaldatavad seadused.
Meile oma isikuandmeid esitades kinnitate järgmist:
• olete teadet lugenud ja sellest aru saanud ning nõustute siin esitatud isikuandmete kasutamisega;
• võime teie isikuandmeid edastada oma tütar- ja sidusettevõtetele ning ka partnerite kaudu nii
Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool neid alasid;
• te pole kohustatud meile nõutud teavet edastama, kuid selle tegemata jätmise tulemuseks võib olla
see, et te ei saa oma valitud töökohale kandideerimist jätkata;
• kõik teie väited on teie parima arusaamise ja veendumuse kohaselt tõesed ja õiged ning te ei ole
kahjulikku teavet sihilikult enda teada jätnud. Kui esitate ebatäpset teavet, võib juhtuda, et teid ei
võeta tööle.
Teade pole Biocodexi palgatud kandidaatidega sõlmitavate töölepingute osa.
Kogume ja kasutame teie isikuandmeid õiguspärastel personaliga seotud põhjustel, sealhulgas järgmiseks:
• võimalike töökandidaatide väljaselgitamiseks ja hindamiseks, samuti võimalike tulevaste
ametikohtade osas;
• värbamise ja palkamisega seotud andmete talletamiseks;
• õigusnõuete, sealhulgas mitmekesisuse ja kaasamise nõuete ning tavade järgimise tagamiseks;
• kriminaalkaristusandmete kontrollimiseks kehtivate seaduste järgi;
• meie seadusjärgsete õiguste kaitsmiseks seadusega lubatud ulatuses või
• hädaolukordade puhul, mil ühe või mitme inimese tervis või ohutus võib olla ohus.
Samuti võime teie isikuandmeid või koondatud / varjunimega tähistatud andmeid analüüsida
värbamisprotsesside täiustamiseks.

Milliseid andmeid me töötleme?
Isikuandmete liigid, mida me teilt küsime, ja nende töötlemise viisid on määratud selle riigi nõuetega, kus
töökoht asub. Kui kandideerite rohkem kui ühte asukohta või kui teie taotletav ametikoht on saadaval
rohkem kui ühes riigis, määratakse teie käest nõutavad isikuandmete liigid ja nende töötlemise viisid
kõikide riikide nõuete järgi, kus töökoht asub.
Tundlikud isikuandmed on isikuandmete alamliik ning need hõlmavad andmeid etnilise päritolu, tervise,
ametiühingusse kuulumise, usuliste veendumuste, seksuaalse sättumuse kohta ja muid seadustega lubatud
liike. Selliseid andmeid kandidaatide kohta ei püüa me koguda ega kogu.
Töötleme värbamisandmete registriga seoses järgmiseid tööle kandideerijate isikuandmeid:
• andmesubjekti põhiteave, näiteks nimi;
• andmesubjekti kontaktandmed, näiteks e-posti aadress, telefoninumber, kodune aadress;
• teenistus- ja hariduskäik, saavutused elulookirjeldusena;
• muu võimalik teave, mis on seotud kõnealuse taotlusega.

Kust me teavet saame?
Tavaliselt kogume isikuandmeid otse teilt, kui te meie juurde tööle kandideerite, näiteks teie nimi, aadress,
kontaktteave, teenistus- ja hariduskäik ning saavutused.

Samuti võime koguda teie kohta isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks teie soovitajatelt, Biocodexi
töötajatelt, kellega intervjuu läbisite, ja taustakontrolli teenuse pakkujatelt, kui see on kohaldatavate
seadustega lubatud. Lõpuks võime koguda ja töödelda teie isikuandmeid ka avalikult kättesaadavate
sotsiaalmeediaprofiilide kaudu, näiteks LinkedIn.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool euroopa liitu või euroopa
majanduspiirkonda?
Biocodexil on Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi EMP) äripartnerid ja kolmandatest osapooltest
teeninduspartnerid. Võime teie isikuandmeid edastada oma tütar- ja sidusettevõtetele ning ka partnerite
kaudu nii Euroopa Liidus / Euroopa Majanduspiirkonnas kui ka väljaspool neid alasid.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Isikuandmeid sisaldavat süsteemi võivad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega. Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile
pääsevad ligi ainult kindlad, eelnevalt määratud isikud.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik. Võime teie
isikuandmeid säilitada, et teiega tulevaste töökohtade puhul arvestada.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus. Samuti on
teil õigus oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta.
EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (kohaldatakse alates 25. maist 2018) järgi on teil andmesubjektina
õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus esitada kaebus
isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.

Kellega on teil võimalik ühendust võtta?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes „Kontaktisik registriga seotud teemadel“ mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitelevas teates
Kui muudame isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma veebilehel, märkides
ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid nendest teavitada ka
muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise kaudu. Soovitame teil
meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu võimalikele muudatustele selles
isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse põhimõtted aeg-ajalt üle,
et oleksite teadlikud tehtud muudatustest.

LECTURE FEES DATA PRIVACY NOTICE

Andmetöötleja
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
(edaspidi „meie“ või „Biocodex“)

Kontaktisik registriga seotud teemadel
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Registri nimi
Loengutasudega seotud isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Isikuandmete töötlemise aluseks on Biocodexi ärieesmärkide täitmine, nt ettevõtte õigustatud huvide
kaitsmine kliendisuhte või muu seose alusel, või lepingu täitmine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
• luua klientide / partnerite / kontaktisikute tabel
• hoida klientide / partnerite nõuded ja kontaktandmed ajakohasena loengutasude arvestuse
eesmärgil
• täita lepingulisi kohustusi

Milliseid andmeid me töötleme?
Me töötleme järgmiseid kliendi või muu kliendiregistriga seotud andmesubjekti isikuandmeid:
• andmesubjekti põhiteave, nt nimi*, sünniaeg, sotsiaalkindlustusnumber*, kliendinumber*,
pangakonto number*, kasutajanimi ja /või muu identifikaator*;
• andmesubjekti kontaktandmed*, nt emaili aadress, telefoninumber, kodune aadress;
• teave ettevõtte ja selle kontaktisikute kohta, näiteks ärinimi ja kontaktisikute nimed,
kontaktandmed ja amet;
• võimalikud otseturunduse keelud ja nõusolekud*;
• sündmuse osalemise üksikasjad ja võimalik teave ürituse kohta;

•
•

teave kliendisuhte ja lepingu kohta, näiteks teave varasemate ja olemasolevate lepingute ning
tellimuste kohta;
muu andmesubjekti nõusolekul kogutud teave.

Tärniga tähistatud teabe esitamine on meie lepingulise suhte ja/või kliendisuhte eeltingimus. Ilma vajaliku
teabeta ei ole meil võimalik toodet ja/või teenust tarnida.

Kust me informatsiooni saame?
Me saame andmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, rahvastikuregistrist,
ametiasutustelt, kontaktandmete teenusepakkujatelt ja teistest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.
Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärkidel võib kohaldatavate
õigusnormide ja seaduste piires isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest
allikatest ning teabe alusel, mis saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt. Selliseid
andmeid uuendatakse käsitsi või automatiseeritud vahenditega.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool el-i või euroopa majanduspiirkonda?
Biocodexil on Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP”) äripartnerid ja kolmandatest osapooltest
teeninduspartnerid. Me võime edastada isikuandmeid oma partneritele EL / EMP riikides, kuid mitte
väljaspool.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Isikuandmeid sisaldavat süsteemi võivad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega.
Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile pääsevad ligi ainult kindlad,
eelnevalt määratud isikud.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus. Samuti on
teil õigus oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta.

Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (kohaldatakse alates 25. maist 2018) on teil
andmesubjektina õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus
esitada kaebus isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.
Konkreetsetel isiklikel põhjustel on teil õigus vaidlustada profiilanalüüsi koostamine ning muud
töötlustoimingud, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie kliendisuhe. Oma taotluses tuleb teil
viidata kindale olukorrale, mille alusel soovite töötlemise vaidlustada. Me võime vaidlustamise taotluse
tagasi lükata ainult õiguslikel alustel.
Andmesubjektina on teil õigus mistahes ajal, ilma tasude rakendumiseta, vaidlustada andmete töötlemine,
sh profiilanalüüsi koostamine seoses otseturundusega.

Kellega on teil võimalik kontakteeruda?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes 2 mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates
Kui muudame käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma
veebilehel, märkides ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid
nendest teavitada ka muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise
abil. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu potentsiaalsetele
muudatustele selle isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse
põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite teadlikud tehtud muudatustest.

GDP MEDICAL INFO QUESTIONS DATA PRIVACY NOTICE

Andmetöötleja
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(edaspidi „meie“ või „Biocodex“)

Kontaktisik registriga seotud teemadel
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Registri nimi
KÜSIMUSED MEDITSIINILISE TEABE KOHTA

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Isikuandmete töötlemise aluseks on Biocodexi ärieesmärkide täitmine, nt ettevõtte õigustatud huvide
kaitsmine kliendisuhte või muu seose alusel, või lepingu täitmine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
• Ravimi kohta esitatud teabe eesmärk on säilitada ja edendada ravimite kasutamisega seotud
tervishoiutöötajate erialaseid teadmisi ning edendada patsientide ohutust.
• Meditsiinilise teabega seotud küsimuste käsitlemise eesmärk on pakkuda klientidele täpset,
ajakohast ja õigeaegset teavet,
• lepinguliste kohustuste ja teiste ettevõtte kohustuste täitmine,
• isikuandmete kogumise ja töötlemise riiklike eeskirjade täitmine,
• isikuandmete kogumise ja töötlemise õigusnormide täitmine.

Milliseid andmeid me töötleme?
Me töötleme järgmiseid kliendi või muu kliendiregistriga seotud andmesubjekti isikuandmeid:
• andmesubjekti põhiteave, nt nimi*;
• andmesubjekti kontaktandmed, nt emaili aadress, aadress*;
Tärniga tähistatud teabe esitamine on meie lepingulise suhte ja/või kliendisuhte eeltingimus. Ilma vajaliku
teabeta ei ole meil võimalik edastada nõutud teavet.

Kust me informatsiooni saame?
Me saame andmeid peamiselt andmesubjektilt ja volitatud töötajatelt, kes esindavad asjaomast
tervishoiuorganisatsiooni, nt apteeki või haiglat.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool el-i või euroopa majanduspiirkonda?
Me avaldame teavet järgmistele osapooltele:
Me kasutame alltöövõtjaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie jaoks. IT-juhtimise allhanke
oleme tellinud väliselt teenusepakkujalt, kelle serverisse andmed salvestatakse. Serverit kaitseb ja haldab
väline teenusepakkuja.
Me ei avalda isikuandmeid väljaspool EL-i / EMP-d.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Isikuandmeid sisaldavat süsteemi võivad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega. Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile
pääsevad ligi ainult kindlad, eelnevalt määratud isikud.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik. Hea
turustamistava (GDP (2013/C68/01)) nõuete kohaselt säilitame andmeid kuus (6) aastat.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus. Samuti on
teil õigus oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta.

Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (kohaldatakse alates 25. maist 2018) on teil
andmesubjektina õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus
esitada kaebus isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.
Konkreetsetel isiklikel põhjustel on teil õigus vaidlustada profiilanalüüsi koostamine ning muud
töötlustoimingud, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie kliendisuhe. Oma taotluses tuleb teil
viidata kindale olukorrale, mille alusel soovite töötlemise vaidlustada. Me võime vaidlustamise taotluse
tagasi lükata ainult õiguslikel alustel.

Kellega on teil võimalik kontakteeruda?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes 2 mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates
Kui muudame käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma
veebilehel, märkides ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid
nendest teavitada ka muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise
abil. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu potentsiaalsetele
muudatustele selle isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse
põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite teadlikud tehtud muudatustest.

GDP PRODUCT COMPLAINTS DATA PRIVACY NOTICE

Andmetöötleja
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(edaspidi „meie“ või „Biocodex“)
Kontaktisik registriga seotud teemadel
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Registri nimi
Tootekaebused

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Isikuandmete töötlemise aluseks on Biocodexi ärieesmärkide täitmine, nt ettevõtte õigustatud huvide
kaitsmine kliendisuhte või muu seose alusel, või lepingu täitmine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
• meie toodete ja teenuste tarnimine ja arendamine (kui võimalik, kirjeldage toodete ja teenuste
väljatöötamist);
• lepinguliste kohustuste ja teiste ettevõtte kohustuste täitmine,
• riiklike eeskirjade täitmine

Milliseid andmeid me töötleme?
Me töötleme järgmiseid kliendi või muu kliendiregistriga seotud andmesubjekti isikuandmeid:
• andmesubjekti põhiteave, nt nimi*;
• andmesubjekti kontaktandmed, nt emaili aadress, aadress*;

Tärniga tähistatud teabe esitamine on meie lepingulise suhte ja/või kliendisuhte eeltingimus. Ilma vajaliku
teabeta ei ole meil võimalik toodet ja/või teenust tarnida.

Kust me informatsiooni saame?
Me saame andmeid peamiselt andmesubjektilt ja volitatud töötajatelt, kes esindavad asjaomast
tervishoiuorganisatsiooni, nt apteeki või haiglat.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool el-i või euroopa majanduspiirkonda?
Me avaldame teavet järgmistele osapooltele:
Me kasutame alltöövõtjaid, kes töötlevad isikuandmeid meie nimel ja meie jaoks. IT-juhtimise allhanke
oleme tellinud väliselt teenusepakkujalt, kelle serverisse andmed salvestatakse. Serverit kaitseb ja haldab
väline teenusepakkuja.
Me ei avalda isikuandmeid väljaspool EL-i / EMP-d.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Isikuandmeid sisaldavat süsteemi võivad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega. Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile
pääsevad ligi ainult kindlad, eelnevalt määratud isikud.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik. Hea
turustamistava (GDP (2013/C68/01)) nõuete kohaselt säilitame andmeid kuus (6) aastat.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus. Samuti on
teil õigus oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta.
Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (kohaldatakse alates 25. maist 2018) on teil
andmesubjektina õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus
esitada kaebus isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.
Konkreetsetel isiklikel põhjustel on teil õigus vaidlustada profiilanalüüsi koostamine ning muud
töötlustoimingud, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie kliendisuhe. Oma taotluses tuleb teil

viidata kindale olukorrale, mille alusel soovite töötlemise vaidlustada. Me võime vaidlustamise taotluse
tagasi lükata ainult õiguslikel alustel.

Kellega on teil võimalik kontakteeruda?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes 2 mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates
Kui muudame käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma
veebilehel, märkides ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid
nendest teavitada ka muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise
abil. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu potentsiaalsetele
muudatustele selle isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse
põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite teadlikud tehtud muudatustes

MARKETING DATA PRIVACY NOTICE

Andmetöötleja
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(edaspidi „meie“ või „Biocodex“)

Kontaktisik registriga seotud teemadel
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Registri nimi
TURUNDUSega seotud isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Isikuandmete töötlemise aluseks on Biocodexi ärieesmärkide täitmine, nt ettevõtte õigustatud huvide
kaitsmine kliendisuhte või muu seose alusel, või lepingu täitmine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
• luua klientide / kontaktisikute tabel
• hoida klientide nõuded ja kontaktandmed ajakohasena turunduse eesmärgil
• täita lepingulisi kohustusi
Me kasutame automatiseeritud otsuste tegemist (sh profiilanalüüsi), et tuvastada nt andmesubjektide
isiklikud profiilid, käitumine veebis, vanus ja tarbimisharjumused. Seda teavet kasutame näiteks
sihtturunduse rühmade tuvastamiseks ja teenuste arendamiseks.
Milliseid andmeid me töötleme?

Me töötleme järgmiseid kliendi või muu kliendiregistriga seotud andmesubjekti isikuandmeid:
• andmesubjekti põhiteave, nt nimi*, sünniaeg, kliendinumber*, kasutajanimi ja/või muu
identifikaator*, parool, sugu, emakeel;
• andmesubjekti kontaktandmed*, nt emaili aadress, telefoninumber, kodune aadress;
• teave ettevõtte ja selle kontaktisikute kohta, näiteks ärinimi ja kontaktisikute nimed,
kontaktandmed, amet, ametikoht ettevõttes, haridus ja eriala, lõpetamisaasta, sugu ja vanus;
• võimalikud otseturunduse keelud ja nõusolekud*;
• sündmuse osalemise üksikasjad ja võimalik teave ürituse kohta, nt toitumispiirangud;
• teave kliendisuhte ja lepingu kohta, näiteks teave varasemate ja olemasolevate lepingute ning
tellimuste kohta;
• muu andmesubjekti nõusolekul kogutud teave.
Tärniga tähistatud teabe esitamine on meie lepingulise suhte ja/või kliendisuhte eeltingimus. Ilma vajaliku
teabeta ei ole meil võimalik toodet ja/või teenust tarnida.

Kust me informatsiooni saame?
Me saame andmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt, rahvastikuregistrist,
ametiasutustelt, kontaktandmete teenusepakkujatelt ja teistest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.
Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärkidel võib kohaldatavate
õigusnormide ja seaduste piires isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest
allikatest ning teabe alusel, mis saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt. Selliseid
andmeid uuendatakse käsitsi või automatiseeritud vahenditega.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool el-i või euroopa majanduspiirkonda?
Biocodexil on Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP”) äripartnerid ja kolmandatest osapooltest
teeninduspartnerid. Me võime edastada isikuandmeid oma partneritele EL / EMP riikides, kuid mitte
väljaspool.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Isikuandmeid sisaldavat süsteemi võivad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega. Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile
pääsevad ligi ainult kindlad, eelnevalt määratud isikud.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus. Samuti on
teil õigus oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta.
Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (kohaldatakse alates 25. maist 2018) on teil
andmesubjektina õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus
esitada kaebus isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.
Konkreetsetel isiklikel põhjustel on teil õigus vaidlustada profiilanalüüsi koostamine ning muud
töötlustoimingud, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie kliendisuhe. Oma taotluses tuleb teil
viidata kindale olukorrale, mille alusel soovite töötlemise vaidlustada. Me võime vaidlustamise taotluse
tagasi lükata ainult õiguslikel alustel.
Andmesubjektina on teil õigus mistahes ajal, ilma tasude rakendumiseta, vaidlustada andmete töötlemine,
sh profiilanalüüsi koostamine seoses otseturundusega.

Kellega on teil võimalik kontakteeruda?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes 2 mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates
Kui muudame käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma
veebilehel, märkides ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid
nendest teavitada ka muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise
abil. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu potentsiaalsetele
muudatustele selle isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse
põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite teadlikud tehtud muudatustest.

SALES DATA PRIVACY NOTICE

Andmetöötleja
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(edaspidi „meie“ või „Biocodex“)

Kontaktisik registriga seotud teemadel
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Registri nimi
MÜÜGIGA seotud isikuandmete puutumatust käsitlev teade

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Isikuandmete töötlemise aluseks on Biocodexi ärieesmärkide täitmine, nt ettevõtte õigustatud huvide
kaitsmine kliendisuhte või muu seose alusel, või lepingu täitmine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
• luua klientide / kontaktisikute tabel
• hoida klientide nõuded ja kontaktandmed ajakohasena müügi eesmärgil
• täita lepingulisi kohustusi

Milliseid andmeid me töötleme?
Me töötleme järgmiseid kliendi või muu kliendiregistriga seotud andmesubjekti isikuandmeid:
• andmesubjekti põhiteave, nt nimi*, sünniaeg, kliendinumber*, kasutajanimi ja/või muu
identifikaator*, parool, sugu, emakeel;

•
•
•
•
•
•

andmesubjekti kontaktandmed*, nt emaili aadress, telefoninumber, kodune aadress;
teave ettevõtte ja selle kontaktisikute kohta, näiteks ärinimi ja kontaktisikute nimed,
kontaktandmed, amet, ametikoht ettevõttes, haridus ja eriala, lõpetamisaasta, sugu ja vanus;
võimalikud otseturunduse keelud ja nõusolekud*;
sündmuse osalemise üksikasjad ja võimalik teave ürituse kohta, nt toitumispiirangud;
teave kliendisuhte ja lepingu kohta, näiteks teave varasemate ja olemasolevate lepingute ning
tellimuste kohta;
muu andmesubjekti nõusolekul kogutud teave.

Tärniga tähistatud teabe esitamine on meie lepingulise suhte ja/või kliendisuhte eeltingimus. Ilma vajaliku
teabeta ei ole meil võimalik toodet ja/või teenust tarnida.

Kust me informatsiooni saame?
Me saame andmeid peamiselt järgmistest allikatest: andmesubjektilt endalt (koosolekute, külastuse,
ürituste ja kõnede raames), rahvastikuregistrist, ametiasutustelt, kontaktandmete teenusepakkujatelt ja
teistest sarnastest usaldusväärsetest allikatest.
Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärkidel võib kohaldatavate
õigusnormide ja seaduste piires isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest
allikatest ning teabe alusel, mis saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt. Selliseid
andmeid uuendatakse käsitsi või automatiseeritud vahenditega.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool el-i või euroopa majanduspiirkonda?
Biocodexil on Euroopa Majanduspiirkonnas (edaspidi „EMP”) äripartnerid ja kolmandatest osapooltest
teeninduspartnerid. Me võime edastada isikuandmeid oma partneritele EL / EMP riikides, kuid mitte
väljaspool.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Isikuandmeid sisaldavat süsteemi võivad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega. Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile
pääsevad ligi ainult kindlad, eelnevalt määratud isikud.
Me säilitame isikuandmeid nii kaua, kui see on töötlemise eesmärki silmas pidades vajalik.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus. Samuti on
teil õigus oma nõusolek tagasi võtta või seda muuta.
Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (kohaldatakse alates 25. maist 2018) on teil
andmesubjektina õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus
esitada kaebus isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.
Konkreetsetel isiklikel põhjustel on teil õigus vaidlustada profiilanalüüsi koostamine ning muud
töötlustoimingud, kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teie kliendisuhe. Oma taotluses tuleb teil
viidata kindale olukorrale, mille alusel soovite töötlemise vaidlustada. Me võime vaidlustamise taotluse
tagasi lükata ainult õiguslikel alustel.
Andmesubjektina on teil õigus mistahes ajal, ilma tasude rakendumiseta, vaidlustada andmete töötlemine,
sh profiilanalüüsi koostamine seoses otseturundusega.

Kellega on teil võimalik kontakteeruda?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes 2 mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates
Kui muudame käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma
veebilehel, märkides ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid
nendest teavitada ka muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise
abil. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu potentsiaalsetele
muudatustele selle isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse
põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite teadlikud tehtud muudatustest.
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Registri nimi
RAVIMIOHUTUSE ANDMETE REGISTER

Mis on isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärk?
Ravimite ja meditsiiniseadmetega seotud tõsised ohutusjuhtumid
Isikuandmete töötlemise aluseks seoses ravimitega on ravimiohutuse järelevalve teenuste osutamine
Biocodexis, mis hõlmab lepingute ja õiguslikke nõuete täitmist.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
• täita lepingulisi kohustusi
• täita ravimiohutuse järelevalve raames isikuandmete kogumise õiguslikke nõudeid
Toidulisandite ja meditsiiniseadmetega seotud mittetõsised ohutusjuhtumid
Isikuandmete töötlemise aluseks on Biocodexi ärieesmärkide täitmine, nt ettevõtte õigustatud huvide
kaitsmine kliendisuhte või muu seose alusel, või lepingu täitmine.
Isikuandmete töötlemise eesmärk on:
isiku nõusolek
täita lepingulisi kohustusi

Milliseid andmeid me töötleme?
Me töötleme järgmiseid kliendi või muu kliendiregistriga seotud andmesubjekti isikuandmeid:
• järgmiste andmesubjektide põhiteave
o teataja nimi*, kontaktandmed*, amet*;
o patsiendi nimi*/initsiaalid*, sünniaeg, sugu, meditsiiniline teave*, kontaktandmed;
• andmesubjekti kontaktandmed, nt emaili aadress, telefoninumber, aadress;
• meditsiiniline teave, sh kasutatud ravimid, kõrvaltoimed või erandlikud olukorrad, haigusloo
üksikasjad, nt haigused, operatsioonid, varasemad ravimid jne;
• samuti võime koguda muid andmeid, nt intsidendi aeg ja koht ning muud intsidendiga seotud
asjakohased detailid.
Tärniga tähistatud teabe esitamine on meie lepingulise suhte ja/või kliendisuhte eeltingimus. Ilma vajaliku
teabeta ei ole meil võimalik toodet ja/või teenust tarnida.

Kust me informatsiooni saame?
Me saame andmeid peamiselt järgmistest allikatest: tervishoiutöötajate spontaansed aruanded, tarbijad ja
patsiendid, ametiasutused, kirjandus, kliinilised uuringud ja turu-uuringud.
Isikuandmeid võime saada ka tootekaebuste meeskonna ja meditsiinilise teabe päringute kaudu.
Käesolevas isikuandmete puutumatust käsitlevas teates kirjeldatud eesmärkidel võib kohaldatavate
õigusnormide ja seaduste piires isikuandmeid koguda ja ajakohastada ka avalikult kättesaadavatest
allikatest ning teabe alusel, mis saadud ametiasutustelt või muudelt kolmandatelt isikutelt. Selliseid
andmeid uuendatakse käsitsi.

Kellele me andmeid avaldame ja kas me edastame andmeid väljaspool el-i või euroopa majanduspiirkonda?
Andmeid võidakse avaldada asjakohastele Biocodexi ravimiohutuse töötajatele (ligipääsu piirangutega),
Biocodexi ravimiteenuste klientidele EL-is; kuid isikuandmed on krüpteeritud vastavalt teeninduslepingule /
seadusandlikele nõuetele.
Andmed avalikustatakse ametiasutustele vastavalt seadusandlikele nõuetele või eritaotluse põhjal.

Kuidas me andmeid kaitseme ning kui kaua neid säilitame?
Säilitame ravimiohutuse järelevalve andmeid paberkandjal ja elektroonilisel kujul ning tagame, et
isikuandmeid sisaldavat süsteemi saavad meie töötajate hulgast kasutada ainult need töötajad, kellel on
oma tööst tulenevalt õigus klientide andmeid töödelda. Igal kasutajal on süsteemi pääsemiseks oma
kasutajanimi ja parool. Teave kogutakse andmebaasidesse, mis on kaitstud tulemüüride, paroolide ja
muude tehniliste meetmetega. Andmebaasid ja nende varukoopiad on lukustatud asukohtades ning neile
pääsevad ligi ainult kindlad, eelnevalt määratud isikud.
Ravimite ja meditsiiniseadmetega seotud tõsised ohutusjuhtumid
Me säilitame isikuandmeid vastavalt seaduses sätestatud nõuetele; EL-s 10 aastat pärast ravimi müügiloa
kehtivusaja lõppu kogu maailmas.
Juhul kui osutame müügiloa omanikule ravimiohutuse järelevalve teenuseid, säilitame selle teabe lepingu
kehtivusaja lõpuni. Kui teenindussuhe lõppeb, edastame kõik isikuandmed lepingus määratletud müügiloa
omanikust partnerile.

Toidulisandite ja meditsiiniseadmetega seotud mittetõsised ohutusjuhtumid
Säilitame isikuandmeid asjakohase teeninduslepingu kehtivusaja lõpuni. Kui teenindussuhe lõppeb,
edastame kõik isikuandmed lepingus määratletud partnerile.
Me hindame regulaarselt andmete säilitamise vajadust võttes arvesse kohaldatavaid õigusakte. Lisaks
rakendame mõistlikke meetmeid tagamaks, et registris olevad isikuandmed ei oleks töötlemise eesmärki
arvestades ühildamatud, aegunud või ebatäpsed. Parandame või kustutame sellise teabe viivitamatult.

Millised on teie õigused andmesubjektina?
Andmesubjektina on teil õigus tutvuda enda isikuandmetega, mis on registrisse salvestatud; samuti on teil
õigus nõuda andmete parandamist tingimusel, et sel taotlusel on õiguslik alus.
Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (kohaldatakse alates 25. maist 2018) on teil
andmesubjektina õigus töötlemine vaidlustada või taotleda töötlemise piiramist; samuti on teil õigus
esitada kaebus isikuandmete töötlemise eest vastutavale järelevalveasutusele.
Konkreetsetel isiklikel põhjustel on teil õigus vaidlustada muid töötlustoiminguid, kui teie isikuandmete
töötlemise aluseks on teie kliendisuhe. Oma taotluses tuleb teil viidata kindale olukorrale, mille alusel
soovite töötlemise vaidlustada. Me võime vaidlustamise taotluse tagasi lükata ainult õiguslikel alustel.
Andmesubjektina on teil õigus mistahes ajal töötlemine vaidlustada, ilma et sellele rakenduks mingi tasu.
Kellega on teil võimalik kontakteeruda?
Kõik selle isikuandmete puutumatust käsitleva teatega seotud kontaktid ja taotlused tuleb esitada kirjalikult
või isiklikult üle anda lõikes 2 mainitud isikule.

Muudatused isikuandmete puutumatust käsitlevas teates
Kui muudame käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet, avaldame muudatuse oma
veebilehel, märkides ära ka muudatuse jõustumise kuupäeva. Kui muudatused on ulatuslikud, võime teid
nendest teavitada ka muudel viisidel, näiteks e-kirja saatmisega või meie kodulehele bülletääni avaldamise
abil. Soovitame teil meie veebilehte regulaarselt külastada ja pöörata tähelepanu potentsiaalsetele
muudatustele selle isikuandmete puutumatust käsitlevas teates. Vaadake eraelu puutumatuse kaitse
põhimõtted aeg-ajalt üle, et oleksite teadlikud tehtud muudatustest.

