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DATA PRIVACY 
 
 
Biocodex mums ir ļoti svarīgas datu aizsardzības un privātuma tiesības. 
 
Datu aizsardzība ir personu privātuma aizsardzība attiecībā uz personas datu apstrādi. Mēs esam 
apkopojuši savus paziņojumus par datu konfidencialitāti šajā vietnē. Lūdzu atlasiet savu mītnes valsti no 
iepriekš minētajām saitēm, lai piekļūtu paziņojumiem jūsu valodā. 
 
Informācija par datu privātumu “Biocodex” ir jāadresē: 
 
DPO 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly Cedex 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dataprivacy@biocodex.fi


COOKIE POLICY 
 
 
Sīkdatņu izmantošana 
Noteiktas „BIOCODEX” tīmekļa vietnes var izmantot tādu nozares tehnoloģiju kā sīkdatnes. Sīkdatne ir tikai 
no teksta veidota informācijas virkne, ko tīmekļa vietne nosūta tīmekļa pārlūka sīkdatnes failam datora 
cietajā diskā, lai vietne spētu jūs atcerēties. 
 
Sīkdatne parasti ietver tā domēna nosaukumu, no kura sīkdatne saņemta, sīkdatnes mūža ilgumu un 
identifikatoru, kas parasti ir nejauši ģenerēts unikāls skaitlis. 
 
Šajā tīmekļa vietnē var tikt izmantoti divi sīkdatņu veidi: sesijas sīkdatnes — pagaidu sīkdatnes, kas 
saglabājas pārlūka sīkdatņu failā, kamēr neatstājat vietni, un pastāvīgās sīkdatnes, kas saglabājas pārlūka 
sīkdatņu failā ilgāk (ilgums atkarīgs no konkrētās sīkdatnes mūža ilguma). 
 
 
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs nosūtām jums sīkdatni. Sīkdatnes iespējams izmantot šādi: 

• lai palīdzētu mums atpazīt jūs kā unikālu apmeklētāju (tikai skaitļa veidā), kad atgriežaties mūsu 
tīmekļa vietnē, un ļautu mums atlasīt saturu vai reklāmas, kas īpaši atbilst jūsu interesēm, vai lai 
izvairītos no vienu un to pašu reklāmu rādīšanas atkārtoti; 

• lai vāktu anonīmu, apkopotu statistiku, kas ļautu mums saprast, kā lietotāji izmanto mūsu vietni, un 
palīdzētu mums uzlabot savas tīmekļa vietnes struktūru. Šādi mēs nevaram identificēt jūsu 
personību. Konkrētas „BIOCODEX” tīmekļa vietnes var izmantot „Google Analytics”, kas ir „Google, 
Inc.” (turpmāk — „Google”) nodrošināts tīmekļa analītikas pakalpojums. „Google Analytics” 
izmanto sīkdatnes, lai vāktu anonīmu, apkopotu statistiku iepriekš minētajā veidā. Sīkdatnes 
ģenerētā informācija par jūsu tīmekļa vietnes izmantojumu (arī jūsu IP adresi) tiks nosūtīta uz un 
glabāta „Google” serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. „Google” izmantos šo informāciju, lai 
izvērtētu jūsu tīmekļa vietnes izmantojumu, vāktu ziņojumus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa 
vietnes operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes darbību un interneta 
lietojumu. „Google” var šo informāciju nosūtīt arī trešajām personām, ja to pieprasa likumdošana, 
vai ja šādas trešās personas apstrādā šo informāciju „Google” vārdā. „Google” nesasaistīs jūsu IP 
adresi ar citiem „Google” rīcībā esošiem datiem. Izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka 
„Google” apstrādā datus par jums iepriekš minētajā veidā un mērķiem. 

 
 
Sīkdatņu atspējošana/iespējošana 
Jūs varat pieņemt vai atteikties no sīkdatnēm, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Taču, ja sīkdatnes 
būs atspējotas, iespējams, ka nevarēsiet izmantot visas mūsu vietnes interaktīvās funkcijas. 
 
Sīkdatnes ir iespējams pārvaldīt vairākos veidos. Lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas instrukcijas vai 
palīdzības ekrānu, lai uzzinātu vairāk par šīm funkcijām. Piemēram, pārlūkprogrammā „Internet Explorer” ir 
jādodas uz „Rīki”/„Interneta opcijas”/„Drošība un konfidencialitātes ciļņi”, lai pielāgotu to savām 
vajadzībām. Ja izmantojat dažādus datorus dažādās vietās, jums jāpārliecinās, ka katra pārlūkprogramma ir 
pielāgota jūsu vajadzībām attiecībā uz sīkdatnēm. 
 



Kontroles iespējas jūsu privātuma vajadzībām 
Vairākām modernām pārlūkprogrammām ir funkcija, kas analizē tīmekļa vietņu privātuma politiku un ļauj 
lietotājiem kontrolēt viņu privātuma vajadzības. Tās ir pazīstamas kā „P3P” funkcijas (Privacy Preferences 
Platform). 
 
Jūs varat vienkārši dzēst jebkuras sīkdatnes no pārlūka sīkdatņu faila. Piemēram, ja izmantojat „Microsoft 
Windows Explorer”: 

• atveriet „Windows Explorer”; 
• rīkjoslā uzklikšķiniet uz pogas „Meklēt”; 
• meklēšanas lodziņā „Mapes un faili” ierakstiet “sīkdatne”; 
• lodziņā „Skatīt” atlasiet „Mans dators”; 
• uzklikšķiniet uz „Meklēt tūlīt” un divreiz uzklikšķiniet uz atrastajām mapēm; 
• „Atlasiet” jebkuru sīkdatnes failu; 
• klaviatūrā nospiediet pogu „Dzēst”. 

 
Ja neizmantojat „Microsoft Windows Explorer”, jums funkcijā “Palīdzība” jāatlasa „sīkdatnes”, lai uzzinātu, 
kur meklēt sīkdatņu mapi. 
 
„Interactive Advertising Bureau” ir nozares struktūra, kas izstrādā standartus un vadlīnijas tiešsaistes 
uzņēmumu procesu atbalstam. Tās tīmekļa vietnē ir pieejama sīkāka informācija par sīkdatnēm, tīmekļa 
bāksignāliem un tamlīdzīgām iespējām un to pārvaldību un atspējošanu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RECRUITMENT POLICY 
 
 
Paziņojums par datu privātumu attiecībā uz darbā pieņemšanas politiku 
 
Datu pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
DARBĀ PIEŅEMŠANAS DATU REĢISTRS 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
„Biocodex Oy” un tā meitasuzņēmumi un filiāles („Biocodex”, „mūs” vai „mēs”) saprot, ka datu privātums 
jums ir svarīgs. „Biocodex” un tā meitasuzņēmumi var apstrādāt jūsu personas datus kā datu pārziņi. Mēs 
esam apņēmušies cienīt jūsu privātumu un aizsargāt jūsu personas datus, kas ir jebkāda informācija, ko var 
izmantot, lai identificētu jūs kā konkrētu personu. Šajā darbā pieņemšanas politikā („Paziņojums par 
privātumu”) ir aprakstīts, kā mēs apstrādājam un aizsargājam jūsu personas datus „Biocodex” darbā 
pieņemšanas procesa ietvaros. 
 
Šis paziņojums par privātumu attiecas tikai uz amatu kandidātu, potenciālo darbinieku personas datiem un 
mūsu darbā pieņemšanas programmās un pasākumos iegūtajiem personas datiem. Tas neattiecas uz mūsu 
darbiniekiem, sadarbības partneriem, klientiem vai uz jebkādiem citiem personas datiem, ko „Biocodex” 
vāc citiem mērķiem. 

mailto:dpo@biocodex.com
mailto:dpo@biocodex.com


Šajā paziņojumā par privātumu jēdziens „personas dati” apzīmē informāciju, kas ļauj identificēt mūsu 
potenciālos darbiniekus un amatu kandidātus un kas iesniegta, izmantojot tādus kanālus kā profesionālus 
darbā iekārtošanas uzņēmumus vai tiešu informācijas iesniegšanu. 
 
Mēs apstrādāsim jūsu personas datus saskaņā ar šo paziņojumu par privātumu, ja vien šādā veidā netiks 
pārkāptas piemērojamo tiesību aktu prasības, jo tādā gadījumā tiks ievērotas tiesību aktu prasības. 
 
Iesniedzot savus personas datus, jūs apstiprināt tālāk norādīto. 

• Jūs izlasījāt un izpratāt šo paziņojumu par privātumu un piekrītat, ka jūsu personas dati tiks 
izmantoti, kā aprakstīts šajā dokumentā. 

• Ir iespējama situācija, ka mēs pārsūtām jūsu personas datus saviem meitasuzņēmumiem un 
filiālēm, kā arī mūsu partneriem ES/EEZ un ārpus tās. 

• Jums nav pienākums sniegt mums nekādu pieprasīto informāciju, taču, ja tas netiks izdarīts, jūs 
varat zaudēt savu kandidāta statusu uz jūsu izvēlēto amatu. 

• Visa iesniegtā informācija, ciktāl jums zināms un pēc visciešākās pārliecības, ir precīza un pareiza, 
un jūs neesat apzināti izlaidis vai noklusējis jums nelabvēlīgu informāciju. Ja jūsu sniegtā informācija 
izrādīsies nepareiza, jūs vairs nebūsit piemērots darba attiecībām mūsu uzņēmumā. 

 
Šis paziņojums par privātumu nav uzskatāms par jebkādu daļu no darba līguma, kas tiek piedāvāts 
„Biocodex” darbā pieņemtajiem kandidātiem. 
 
Mēs vācam un izmantojam jūsu personas datus likumīgiem un ar cilvēkresursu pārvaldību saistītiem 
mērķiem, tostarp, lai: 

• identificētu un izvērtētu potenciālos kandidātus noteiktajam amatam, kā arī jebkādiem 
iespējamiem amatiem nākotnē; 

• reģistrētu datus attiecībā uz darbinieku meklēšanu un pieņemšanu darbā; 
• nodrošinātu atbilstību juridiskām prasībām, tostarp integrācijas un dažādības prasībām un praksēm; 
• veiktu kriminālās vēstures pārbaudes saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem; 
• aizsargātu savas juridiskās tiesības, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti; 
• ārkārtas situācijām, kurās varētu būt apdraudēta vienas vai vairāku personu veselība vai drošība. 

 
Mēs varam arī analizēt jūsu personas datus vai apkopotos/pseidonimizētos datus, lai uzlabotu mūsu darbā 
pieņemšanas procesu. 
 
 
Kādus datus mēs apstrādājam? 
Tas, kādus datus mēs no jums pieprasām un kā tos apstrādājam, ir atkarīgs no prasībām valstī, kurā atrodas 
vakance. Ja jūs piesakāt savu kandidatūru uz vakancēm vairākās atrašanās vietās vai attiecīgā vakance ir 
pieejama vairākās valstīs, tas, kādus personas datus mēs no jums pieprasām un kā tos apstrādājam, ir 
atkarīgs no prasībām visās valstīs, kurās attiecīgā vakance ir pieejama. 
 
Sensitīvi personas dati ir personas datu apakškategorija, kas ietver informāciju par etnisko piederību, 
veselību, piederību arodbiedrībām, reliģiskajiem uzskatiem, seksuālo orientāciju un citām tiesību aktos 
noteiktām kategorijām. Mēs neprasām un nevācam šāda veida informāciju par kandidātiem. 



Saistībā ar darbā pieņemšanas datu reģistru mēs apstrādājam šādus potenciālā darba ņēmēja personas 
datus: 

• datu subjekta pamatinformāciju, piemēram, vārdu; 
• datu subjekta kontaktinformāciju, piemēram, e-pasta adresi, tālruņa numuru, dzīvesvietas adresi; 
• informāciju par profesionālo un akadēmisko vēsturi un sasniegumiem (šī informācija tiek iegūta, 

pieprasot kandidātu CV); 
• jebkādu citu informāciju, kas ir būtiska attiecīgajai vakancei. 

 
 
No kādiem avotiem mēs saņemam informāciju? 
Kad jūs piesakāties darbā pie mums, mēs parasti ievācam personas datus tieši no jums, piemēram, jūsu 
vārdu, adresi, kontaktinformāciju, profesionālo un akadēmisko vēsturi un sasniegumus. 
Iespējams, mēs arī ievāksim personas datus par jums no trešajām pusēm, piemēram, no jūsu norādītajiem 
atsauksmju avotiem, „Biocodex” darbiniekiem, kas jūs intervēja, un darbinieku vēstures izpētes 
uzņēmumiem, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti. Kā arī mēs, iespējams, vāksim un apstrādāsim jūsu 
personas datus no publiski pieejamiem sociālo plašsaziņas līdzekļu profiliem, piemēram, Linkedin. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus? Vai mēs sūtām datus ārpus es vai eez? 
Uzņēmumam „Biocodex” ir sadarbības partneri un trešo pušu pakalpojumu partneri Eiropas Ekonomikas 
zonā (EEZ). Ir iespējama situācija, ka mēs pārsūtām jūsu personas datus saviem meitasuzņēmumiem un 
filiālēm, kā arī mūsu partneriem ES/EEZ un ārpus tās. 
 
 
Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
Sistēmu, kurā atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt 
klientu datus sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un 
parole. Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem 
līdzekļiem. Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas 
iepriekš izraudzītas personas. 
 
Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķim. Iespējams, mēs saglabāsim 
jūsu personas informāciju, lai izskatītu jūsu piemērotību vakancēm nākotnē. 
 
Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamajiem likumiem. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības pārbaudīt par sevi reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu vai dzēšanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. Jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt 
savu piekrišanu. 



Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi personai, 
kas norādīta sadaļā „Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos”. 
 
 
Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu, kā arī 
laiku pa laikam pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECTURE FEES DATA PRIVACY NOTICE 
 
 
Pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
Paziņojums par datu privātumu attiecībā uz atlīdzībām lektoriem 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
Personas datu apstrādes pamats ir īstenot „Biocodex” uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, īstenot 
uzņēmuma leģitīmās intereses, balstoties uz attiecībām ar klientiem vai citām saistībām, vai izpildīt 
līgumsaistības. 
 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• uzturēt klientu/partneru kontaktpersonu tabulu; 
• aktualizēt klientu/partneru prasības un kontaktinformāciju mērķiem saistībā ar atlīdzībām 

lektoriem; 
• izpildīt līgumsaistības. 

 
 
Kādus datus mēs apstrādājam? 
Saistībā ar klientu reģistru mēs apstrādājam šādus klienta vai cita datu subjekta personas datus: 
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• datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds*, dzimšanas datums, sociālās apdrošināšanas 
numurs*, klienta numurs*, bankas konta numurs*, lietotājvārds un/vai cits identifikators*; 

• datu subjekta kontaktinformācija*, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas 
adrese; 

• informācija par uzņēmumu un tā kontaktpersonām, piemēram, uzņēmuma reģistrācijas numurs un 
nosaukumi, kontaktpersonu kontaktinformācija un nodarbošanās; 

• iespējamie tiešās tirgvedības aizliegumi un piekrišanas* 
• informācija par dalību pasākumos un iespējamā informācija par pasākumu; 
• informācija par klientu un līgumu, piemēram, informācija par agrākajiem un esošajiem līgumiem 

un pasūtījumiem; 
• cita iespējamā informācija, kas vākta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. 

 
Ar zvaigznīti atzīmētās informācijas sniegšana ir obligāts priekšnoteikums līgumattiecību un/vai klientu 
attiecību uzsākšanai. Mēs nevaram piegādāt produktus un/vai sniegt pakalpojumus, ja neesam saņēmuši 
mums nepieciešamo informāciju. 
 
 
Kā mēs saņemam informāciju? 
Mēs saņemam datus galvenokārt no šādiem avotiem: no paša datu subjekta, no iedzīvotāju reģistra, no 
varas institūcijām, no kontaktinformācijas pakalpojumu sniedzējiem un no citiem tamlīdzīgiem uzticamiem 
avotiem. 
 
Šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajiem mērķiem personas dati, piemērojamo normatīvo aktu 
robežās, var tikt vākti un atjaunināti arī no publiski pieejamiem avotiem un pamatojoties uz no varas 
institūcijām vai citām trešajām personām saņemtās informācijas. Šāda veida datu atjaunināšana tiek veikta 
manuāli vai ar automatizētiem līdzekļiem. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus un vai mēs nosūtam datus ārpus es vai eez? 
„Biocodex” Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ir sadarbības partneri un trešo pušu pakalpojumu partneri. Mēs 
varam nosūtīt personas datus saviem partneriem ES/EEZ valstīs, bet ne ārpus tām. 
 
 
Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
Sistēmu, kurā atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt 
klientu datus sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un 
parole. Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem 
pasākumiem. 
 
Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas iepriekš 
izraudzītas personas. 
 
Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķim. 



Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības par sevi pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu vai dzēšanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. Jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt 
savu piekrišanu. 
 
Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
Īpašu personisku iemeslu dēļ jums ir arī tiesības iebilst pret profilēšanu un citām apstrādes darbībām, ja 
jūsu datu apstrāde balstās uz mūsu attiecībām ar jums kā ar klientu. Saistībā ar jūsu pieprasījumu jums ir 
jāidentificē konkrētā situācija, uz kuras pamata iebilstat pret apstrādi. Mēs varam noraidīt iebilduma 
pieprasījumu tikai tad, ja tam būs juridisks pamats. 
 
Kā datu subjektam jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas iebilst pret apstrādi, kā arī profilēšanu, ciktāl tas 
ir saistīts ar tiešo tirgvedību. 
 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi otrajā (2) 
iedaļā minētajai personai. 
 
 
Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu, kā arī 
laiku pa laikam pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GDP MEDICAL INFO QUESTIONS DATA PRIVACY NOTICE 
 
 
Pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
MEDICĪNISKĀS INFORMĀCIJAS JAUTĀJUMI 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
Personas datu apstrādes pamats ir īstenot „Biocodex” uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, īstenot 
uzņēmuma leģitīmās intereses, balstoties uz attiecībām ar klientiem vai citām saistībām, vai izpildīt 
līgumsaistības. 
 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• par zālēm sniegtās informācijas mērķis ir uzturēt un veicināt veselības aprūpes speciālistu 
profesionālās zināšanas par zāļu lietošanu un veicināt pacientu drošību; 

• medicīniskās informācijas jautājumu izskatīšanas mērķis ir savlaicīgi nodrošināt klientiem precīzu un 
aktuālu informāciju; 

• uzņēmuma līgumsaistību un citu apņemšanos izpilde; 
• valsts regulējuma par personas datu vākšanu un apstrādi ievērošana; 
• likumdošanas regulējuma par personas datu vākšanu un apstrādi ievērošana. 
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Kādus datus mēs apstrādājam? 
Saistībā ar klientu reģistru mēs apstrādājam šādus klienta vai cita datu subjekta personas datus: 

• datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds*; 
• datu subjekta kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese*, dzīvesvietas adrese*; 

Ar zvaigznīti atzīmētās informācijas sniegšana ir obligāts priekšnoteikums līgumattiecību un/vai klientu 
attiecību uzsākšanai. Mēs nevaram sniegt pieprasīto informāciju, ja neesam saņēmuši mums nepieciešamo 
informāciju. 
 
 
Kā mēs saņemam informāciju? 
Mēs saņemam datus galvenokārt no paša datu subjekta un no pilnvarotā personāla, kas pārstāv attiecīgo 
veselības aprūpes struktūru, piemēram, aptieku vai slimnīcu. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus un vai mēs nosūtam datus ārpus es vai eez? 
Mēs izpaužam informāciju šādām personām: 
 
Mēs izmantojam apakšuzņēmējus, kuri apstrādā personas datus mūsu vārdā un mūsu vajadzībām. Mēs 
esam uzticējuši IT pārvaldību ārējam pakalpojumu sniedzējam, un dati tiek glabāti tā serverī. Serveri 
aizsargā un pārvalda ārējais pakalpojumu sniedzējs. 
 
Mēs neizpaužam personas datus ārpus ES/EEZ. 
 
 
Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
Sistēmu, kurā atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt 
klientu datus sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un 
parole. Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem 
pasākumiem. Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas 
iepriekš izraudzītas personas. 
 
Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķim. Saskaņā ar labas izplatīšanas 
prakses (LIP (2013/C 68/01)) prasībām, mēs datus glabājam sešus (6) gadus. 
 
Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības par sevi pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu vai dzēšanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. Jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt 
savu piekrišanu. 



Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
Īpašu personisku iemeslu dēļ jums ir arī tiesības iebilst pret profilēšanu un citām apstrādes darbībām, ja 
jūsu datu apstrāde balstās uz mūsu attiecībām ar jums kā ar klientu. Saistībā ar jūsu pieprasījumu jums ir 
jāidentificē konkrētā situācija, uz kuras pamata iebilstat pret apstrādi. Mēs varam noraidīt iebilduma 
pieprasījumu tikai tad, ja tam būs juridisks pamats. 
 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi otrajā (2) 
iedaļā minētajai personai. 
 
 
Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu, kā arī 
laiku pa laikam pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GDP PRODUCT COMPLAINTS DATA PRIVACY NOTICE 
 
 
Pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
SŪDZĪBAS PAR PRODUKTIEM 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
Personas datu apstrādes pamats ir īstenot „Biocodex” uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, īstenot 
uzņēmuma leģitīmās intereses, balstoties uz attiecībām ar klientiem vai citām saistībām, vai izpildīt 
līgumsaistības. 
 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• mūsu produktu un pakalpojumu nodrošināšana un izstrāde (ja iespējams, aprakstīt, kā tiek 
izstrādāti produkti un pakalpojumi); 

• uzņēmuma līgumsaistību un citu apņemšanos izpilde; 
• valsts tiesiskais regulējums 

 
 
Kādus datus mēs apstrādājam? 
Saistībā ar klientu reģistru mēs apstrādājam šādus klienta vai cita datu subjekta personas datus: 
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• datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds*; 
• datu subjekta kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese*, dzīvesvietas adrese*; 

 
Ar zvaigznīti atzīmētās informācijas sniegšana ir obligāts priekšnoteikums līgumattiecību un/vai klientu 
attiecību uzsākšanai. Mēs nevaram piegādāt produktus un/vai sniegt pakalpojumus, ja neesam saņēmuši 
mums nepieciešamo informāciju. 
 
 
Kā mēs saņemam informāciju? 
Mēs saņemam datus galvenokārt no paša datu subjekta un no pilnvarotā personāla, kas pārstāv attiecīgo 
veselības aprūpes struktūru, piemēram, aptieku vai slimnīcu. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus un vai mēs nosūtam datus ārpus es vai eez? 
Mēs izpaužam informāciju šādām personām: 
 
Mēs izmantojam apakšuzņēmējus, kuri apstrādā personas datus mūsu vārdā un mūsu vajadzībām. Mēs 
esam uzticējuši IT pārvaldību ārējam pakalpojumu sniedzējam, un dati tiek glabāti tā serverī. Serveri 
aizsargā un pārvalda ārējais pakalpojumu sniedzējs. 
 
Mēs neizpaužam personas datus ārpus ES/EEZ. 
 
 
Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
Sistēmu, kurā atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt 
klientu datus sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un 
parole. Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem 
pasākumiem. Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas 
iepriekš izraudzītas personas. 
 
Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķim. Saskaņā ar labas izplatīšanas 
prakses (LIP (2013/C 68/01)) prasībām, mēs datus glabājam sešus (6) gadus. 
 
Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības par sevi pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu vai dzēšanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. Jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt 
savu piekrišanu. 
 



Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
Īpašu personisku iemeslu dēļ jums ir arī tiesības iebilst pret profilēšanu un citām apstrādes darbībām, ja 
jūsu datu apstrāde balstās uz mūsu attiecībām ar jums kā ar klientu. Saistībā ar jūsu pieprasījumu jums ir 
jāidentificē konkrētā situācija, uz kuras pamata iebilstat pret apstrādi. Mēs varam noraidīt iebilduma 
pieprasījumu tikai tad, ja tam būs juridisks pamats. 
 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi otrajā (2) 
iedaļā minētajai personai. 
 
 
Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu, kā arī 
laiku pa laikam pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MARKETING DATA PRIVACY NOTICE 
 
 
Pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
Paziņojums par TIRGVEDĪBAS datu privātumu 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
Personas datu apstrādes pamats ir īstenot „Biocodex” uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, īstenot 
uzņēmuma leģitīmās intereses, balstoties uz attiecībām ar klientiem vai citām saistībām, vai izpildīt 
līgumsaistības. 
 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• uzturēt klientu kontaktpersonu tabulu; 
• aktualizēt klientu prasības un kontaktinformāciju tirgvedības mērķiem; 
• izpildīt līgumsaistības. 

 
Mēs izmantojam automatizētas lēmumu pieņemšanas iespēju (arī profilēšanu), lai noteiktu, 
piemēram, datu subjektu personīgos profilus, uzvedību tiešsaistē, vecumu un klientu paradumus. Mēs šo 
informāciju izmantojam, piemēram, lai noteiktu mērķa tirgvedības grupas un izstrādātu savus 
pakalpojumus. 
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Kādus datus mēs apstrādājam? 
Saistībā ar klientu reģistru mēs apstrādājam šādus klienta vai cita datu subjekta personas datus: 

• datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds*, dzimšanas datums, klienta numurs*, 
lietotājvārds un/vai cits identifikators*, parole, dzimums, dzimtā valoda; 

• datu subjekta kontaktinformācija*, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas 
adrese; 

• informācija par uzņēmumu un tā kontaktpersonām, piemēram, uzņēmuma reģistrācijas numurs 
un nosaukumi, kontaktpersonu kontaktinformācija, nodarbošanās, amats uzņēmumā, izglītība un 
specializācija, absolvēšanas gads, dzimums un vecums; 

• iespējamie tiešās tirgvedības aizliegumi un piekrišanas* 
• informācija par dalību pasākumos un iespējamā informācija par pasākumu, piemēram, pārtikas 

ierobežojumi; 
• informācija par klientu un līgumu, piemēram, informācija par agrākajiem un esošajiem līgumiem 

un pasūtījumiem; 
• cita iespējamā informācija, kas vākta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. 

 
Ar zvaigznīti atzīmētās informācijas sniegšana ir obligāts priekšnoteikums līgumattiecību un/vai klientu 
attiecību uzsākšanai. Mēs nevaram piegādāt produktus un/vai sniegt pakalpojumus, ja neesam saņēmuši 
mums nepieciešamo informāciju. 
 
 
Kā mēs saņemam informāciju? 
Mēs saņemam datus galvenokārt no šādiem avotiem: no paša datu subjekta, no iedzīvotāju reģistra, no 
varas institūcijām, no kontaktinformācijas pakalpojumu sniedzējiem un no citiem tamlīdzīgiem uzticamiem 
avotiem. 
 
Šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajiem mērķiem personas dati, piemērojamo normatīvo aktu 
robežās, var tikt vākti un atjaunināti arī no publiski pieejamiem avotiem un pamatojoties uz no varas 
institūcijām vai citām trešajām personām saņemtās informācijas. Šāda veida datu atjaunināšana tiek veikta 
manuāli vai ar automatizētiem līdzekļiem. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus un vai mēs nosūtam datus ārpus es vai eez? 
„Biocodex” Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ir sadarbības partneri un trešo pušu pakalpojumu partneri. Mēs 
varam nosūtīt personas datus saviem partneriem ES/EEZ valstīs, bet ne ārpus tām. 
 
Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
 
Sistēmu, kurā atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt 
klientu datus sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un 
parole. Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem 
pasākumiem. Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas 
iepriekš izraudzītas personas. 
 
Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķim. 



Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības par sevi pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu vai dzēšanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. Jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt 
savu piekrišanu. 
 
Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
Īpašu personisku iemeslu dēļ jums ir arī tiesības iebilst pret profilēšanu un citām apstrādes darbībām, ja 
jūsu datu apstrāde balstās uz mūsu attiecībām ar jums kā ar klientu. Saistībā ar jūsu pieprasījumu jums ir 
jāidentificē konkrētā situācija, uz kuras pamata iebilstat pret apstrādi. Mēs varam noraidīt iebilduma 
pieprasījumu tikai tad, ja tam būs juridisks pamats. 
 
Kā datu subjektam jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas iebilst pret apstrādi, kā arī profilēšanu, ciktāl tas 
ir saistīts ar tiešo tirgvedību. 
 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi otrajā (2) 
iedaļā minētajai personai. 
 
 
Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu, kā arī 
laiku pa laikam pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALES DATA PRIVACY NOTICE 
 
 
Pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
Paziņojums par PĀRDOŠANAS datu privātumu 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
Personas datu apstrādes pamats ir īstenot „Biocodex” uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, īstenot 
uzņēmuma leģitīmās intereses, balstoties uz attiecībām ar klientiem vai citām saistībām, vai izpildīt 
līgumsaistības. 
 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• uzturēt klientu kontaktpersonu tabulu; 
• aktualizēt klientu prasības un kontaktinformāciju pārdošanas mērķiem; 
• izpildīt līgumsaistības. 

 
 
Kādus datus mēs apstrādājam? 
Saistībā ar klientu reģistru mēs apstrādājam šādus klienta vai cita datu subjekta personas datus: 
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• datu subjekta pamatinformācija, piemēram, vārds*, dzimšanas datums, klienta numurs*, 
lietotājvārds un/vai cits identifikators*, parole, dzimums, dzimtā valoda; 

• datu subjekta kontaktinformācija*, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas 
adrese; 

• informācija par uzņēmumu un tā kontaktpersonām, piemēram, uzņēmuma reģistrācijas numurs 
un nosaukumi, kontaktpersonu kontaktinformācija, nodarbošanās, amats uzņēmumā, izglītība un 
specializācija, absolvēšanas gads, dzimums un vecums; 

• iespējamie tiešās tirgvedības aizliegumi un piekrišanas* 
• informācija par dalību pasākumos un iespējamā informācija par pasākumu, piemēram, pārtikas 

ierobežojumi; 
• informācija par klientu un līgumu, piemēram, informācija par agrākajiem un esošajiem līgumiem 

un pasūtījumiem; 
• cita iespējamā informācija, kas vākta, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu. 

 
Ar zvaigznīti atzīmētās informācijas sniegšana ir obligāts priekšnoteikums līgumattiecību un/vai klientu 
attiecību uzsākšanai. Mēs nevaram piegādāt produktus un/vai sniegt pakalpojumus, ja neesam saņēmuši 
mums nepieciešamo informāciju. 
 
 
Kā mēs saņemam informāciju? 
Mēs saņemam datus galvenokārt no šādiem avotiem: no paša datu subjekta sapulču, apmeklējumu, 
pasākumu un tālruņa sarunu laikā, no iedzīvotāju reģistra, no varas institūcijām, no kontaktinformācijas 
pakalpojumu sniedzējiem un no citiem tamlīdzīgiem uzticamiem avotiem. 
 
Šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajiem mērķiem personas dati, piemērojamo normatīvo aktu 
robežās, var tikt vākti un atjaunināti arī no publiski pieejamiem avotiem un pamatojoties uz no varas 
institūcijām vai citām trešajām personām saņemtās informācijas. Šāda veida datu atjaunināšana tiek veikta 
manuāli vai ar automatizētiem līdzekļiem. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus un vai mēs nosūtam datus ārpus es vai eez? 
„Biocodex” Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) ir sadarbības partneri un trešo pušu pakalpojumu partneri. Mēs 
varam nosūtīt personas datus saviem partneriem ES/EEZ valstīs, bet ne ārpus tām. 
 
 
Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
Sistēmu, kurā atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt 
klientu datus sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un 
parole. Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem 
pasākumiem. Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas 
iepriekš izraudzītas personas. 
 
Mēs glabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams apstrādes mērķim. 



Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības par sevi pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu vai dzēšanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. Jums ir arī tiesības atsaukt vai mainīt 
savu piekrišanu. 
 
Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
Īpašu personisku iemeslu dēļ jums ir arī tiesības iebilst pret profilēšanu un citām apstrādes darbībām, ja 
jūsu datu apstrāde balstās uz mūsu attiecībām ar jums kā ar klientu. Saistībā ar jūsu pieprasījumu jums ir 
jāidentificē konkrētā situācija, uz kuras pamata iebilstat pret apstrādi. Mēs varam noraidīt iebilduma 
pieprasījumu tikai tad, ja tam būs juridisks pamats. 
 
Kā datu subjektam jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas iebilst pret apstrādi, kā arī profilēšanu, ciktāl tas 
ir saistīts ar tiešo tirgvedību. 
 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi otrajā (2) 
iedaļā minētajai personai. 
 
 
Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu, kā arī 
laiku pa laikam pārskatīt šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PHARMACOVIGILANCE DATA PRIVACY NOTICE 
 
 
Pārzinis 
„Biocodex” 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
(turpmāk — „mēs” vai „Biocodex”) 
 
 
Kontaktpersona reģistrācijas jautājumos 
Data Privacy Officer 
7, avenue Gallieni 
94257 Gentilly 
France 
 
+33 1 41 24 30 30 
 
dpo@biocodex.com 
 
 
Reģistra nosaukums 
FARMAKOVIGILANCES DATU REĢISTRS 
 
 
Kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats un mērķis? 
Zāļu un svarīgu medicīnisko ierīču aizsardzības pasākumi 
 
Ar zālēm saistītu personas datu apstrādes pamats ir farmakovigilances pakalpojumu sniegšana uzņēmumā 
„Biocodex”, kas ietver līgumsaistību un juridisko prasību izpildi. 
 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• izpildīt līgumsaistības. 
• izpildīt juridiskās prasības attiecībā uz personas informācijas vākšanu farmakovigilances situācijā. 

 
Uztura bagātinātāju un sekundāru medicīnisko ierīču aizsardzības pasākumi 
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Personas datu apstrādes pamats ir īstenot „Biocodex” uzņēmējdarbības mērķi, piemēram, īstenot 
uzņēmuma leģitīmās intereses, balstoties uz attiecībām ar klientiem vai citām saistībām, vai izpildīt 
līgumsaistības. 
Personas datu apstrādes mērķis: 

• iegūt personas piekrišanu; 
• izpildīt līgumsaistības. 

 
 
Kādus datus mēs apstrādājam? 
Saistībā ar klientu reģistru mēs apstrādājam šādus klienta vai cita datu subjekta personas datus: 

• šādu datu subjektu pamatinformācija 
o ziņotāja vārds*, kontaktinformācija*, nodarbošanās*; 
o pacienta vārds*/iniciāļi*, dzimšanas datums, dzimums, medicīniskā informācija*, 

kontaktinformācija; 
• datu subjekta kontaktinformācija, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, dzīvesvietas adrese; 
• medicīniskā informācija lietotās zāles, piedzīvotās nevēlamās blakusparādības vai īpašie gadījumi, 

medicīniskās vēstures informācija, piemēram, slimības, operācijas, agrākā ārstēšana utt. 
• mēs varam arī vākt citu iespējamu informāciju, piemēram, par incidenta laiku un vietu un citu 

svarīgu ar incidentu saistītu informāciju. 
 
Ar zvaigznīti atzīmētās informācijas sniegšana ir obligāts priekšnoteikums līgumattiecību un/vai klientu 
attiecību uzsākšanai. Mēs nevaram piegādāt produktus un/vai sniegt pakalpojumus, ja neesam saņēmuši 
mums nepieciešamo informāciju. 
 
 
Kā mēs saņemam informāciju? 
Mēs saņemam datus galvenokārt no šādiem avotiem: no veselības aprūpes speciālistu, patērētāju un 
pacientu spontāni ziņojumiem, varas institūcijām, literatūras, klīniskajiem un tirgus pētījumiem. 
 
Mēs varam saņemt personīgu informāciju iekšēji no savas sūdzību par produktiem izskatīšanas komandas 
un veicot medicīniskās informācijas pieprasījumus. 
 
Šajā paziņojumā par privātumu aprakstītajiem mērķiem personas dati, piemērojamo normatīvo aktu 
robežās, var tikt vākti un atjaunināti arī no publiski pieejamiem avotiem un pamatojoties uz no varas 
institūcijām vai citām trešajām personām saņemtās informācijas. Šāda veida datu atjaunināšana tiek veikta 
manuāli. 
 
 
Kam mēs izpaužam datus un vai mēs nosūtam datus ārpus es vai eez? 
Datus iespējams izpaust attiecīgajiem „Biocodex” farmakovigilances darbiniekiem ar piekļuves 
ierobežojumiem un „Biocodex” farmācijas pakalpojumu klientiem ES valstīs, taču personas dati ir šifrēti 
atbilstoši īpašajam pakalpojumu līgumam / tiesību aktos noteiktajām prasībām. 
 
Dati tiek izpausti varas institūcijām saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām vai pēc īpaša 
pieprasījuma. 



Kā mēs aizsargājam datus un cik ilgi tos glabājam? 
Mēs glabājam farmakovigilances datus papīra un elektroniskā formātā, un nodrošinām, ka sistēmu, kurā 
atrodas personas dati, ir tiesīgi lietot tikai tie mūsu darbinieki, kuriem ir tiesības apstrādāt klientu datus 
sava amata pienākumu izpildes ietvaros. Katram lietotājam sistēmā ir savs lietotājvārds un parole. 
Informācija tiek vākta datubāzēs, kas aizsargātas ar ugunsmūri, parolēm un citiem tehniskiem pasākumiem. 
Datubāzes un to dublējumkopijas atrodas slēgtās telpās, un tām piekļūt var vienīgi noteiktas iepriekš 
izraudzītas personas. 
 
Zāļu un svarīgu medicīnisko ierīču aizsardzības pasākumi 
 
Mēs glabājam personas datus saskaņā ar juridiskajām prasībām — ES valstīs 10 gadus pēc zāļu tirdzniecības 
atļaujas termiņa beigām pasaules līmenī. 
 
Farmakovigilances pakalpojumu sniegšanas TAT (tirdzniecības atļaujas turētājiem) gadījumā mēs glabājam 
informāciju visu līguma spēkā esamības laiku. Kad pakalpojumu sniegšanas attiecības beidzas, mēs nosūtām 
visus personas datus TAT partnerim atbilstoši līgumā norādītajam. 
 
Uztura bagātinātāju un sekundāru medicīnisko ierīču aizsardzības pasākumi 
Mēs glabājam personas datus visa attiecīgā pakalpojumu līguma spēkā esamības laiku. Kad pakalpojumu 
sniegšanas attiecības beidzas, mēs nosūtām visus personas datus partnerim atbilstoši līgumā norādītajam. 
 
Mēs regulāri izvērtējam nepieciešamību glabāt datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai. Turklāt mēs 
īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati reģistrā nav nesavietojami, novecojuši 
vai neprecīzi, ņemot vērā apstrādes mērķi. Šādu informāciju mēs labojam vai dzēšam nekavējoties. 
 
 
Kādas ir jūsu kā datu subjekta tiesības? 
Kā datu subjektam jums ir tiesības par sevi pārbaudīt reģistrā glabātos personas datus un pieprasīt šo datu 
labošanu, ja šādam pieprasījumam ir juridisks pamats. 
 
Kā datu subjektam, saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu (piemēro no 25.05.2018.) jums ir 
tiesības iebilst pret apstrādi vai pieprasīt ierobežot apstrādi un iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi 
atbildīgajai uzraudzības iestādei. 
 
Īpašu personisku iemeslu dēļ jums ir arī tiesības iebilst pret apstrādes darbībām, ja jūsu datu apstrāde 
balstās uz mūsu attiecībām ar jums kā ar klientu. Saistībā ar jūsu pieprasījumu jums ir jāidentificē konkrētā 
situācija, uz kuras pamata iebilstat pret apstrādi. Mēs varam noraidīt iebilduma pieprasījumu tikai tad, ja 
tam būs juridisks pamats. 
 
Kā datu subjektam jums ir tiesības jebkurā brīdī bez maksas iebilst pret apstrādi. 
 
Ar ko jūs varat sazināties? 
 
Visa saziņa un pieprasījumi par šo paziņojumu par privātumu ir jāiesniedz rakstiski vai personīgi otrajā (2) 
iedaļā minētajai personai. 



Izmaiņas paziņojumā par privātumu 
Ja mēs veiksim grozījumus šajā paziņojumā par privātumu, mēs ievietosim grozīto paziņojumu savā tīmekļa 
vietnē ar norādi par grozījuma datumu. Ja grozījumi būs būtiski, mēs par tiem varam paziņot jums arī citādi, 
piemēram, nosūtot e–pastu vai ievietojot savā tīmekļa vietnē ziņojumu. Mēs iesakām regulāri apmeklēt 
mūsu tīmekļa vietni un pievērst uzmanību iespējamiem grozījumiem šajā paziņojumā par privātumu. Laiku 
pa laikam pārskatiet šos privātuma aizsardzības principus, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visiem 
veiktajiem grozījumiem. 
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