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Paziņojums par veselības aprūpes speciālistu datu konfidencialitāti 

Datums: 2019. gada 1. decembris 

Biogen Latvia SIA  (“Biogen”) dažādos veidos mijiedarbojas ar veselības aprūpes speciālistiem (“VAS”). 
Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir aprakstīts, kā un kādiem nolūkiem uzņēmums apkopo un lieto VAS 
“personu datus” (jebkādu informāciju par identificētu vai identificējamu fizisko personu), kā arī VAS 
tiesības attiecībā uz šādu datu apkopošanu un lietošanu. 

Informācija, ko uzņēmums ievāc, un veids, kādā tā tiek lietota 

Biogen dažādos nolūkos ievāc VAS informāciju tieši no VAS, trešajām personām (pacientiem, aprūpētājiem 
vai citiem medicīnas profesionāļiem) un no publiski pieejamiem avotiem. Tālāk ir sniegti piemēri personu 
datiem, ko uzņēmums var apkopot par VAS, un nolūkiem, kādos mēs izmantojam personas datus. 

(a) Vērtību pāreja 

Biogen, kā Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācijas (EFPIA) dalībnieks, ievēro EFPIA 
pieņemtos kodeksus, tostarp EFPIA 2013. gada 24. jūnijā pieņemto Vērtību nodošanas kodeksu, un 
attiecīgos piemērojamos valstu informācijas izpaušanas kodeksus. Biogen attiecīgi ievāc, dokumentē, 
publicē informāciju un dalās ar to par jebkādu vērtības nodošanu, kas veikta VAS, sākot no 2015. gada 
1. janvāra. Biogen ir pienākums īpaši dokumentēt precīzu tiešo un netiešo tādu maksājumu summu, kas 
veikti VAS vai par jebkuru VAS labumu skaidrā naudā, natūrā vai citādi, tostarp attiecīgajiem Biogen (tieši 
vai netieši) saņemtajiem nemonetārajiem labumiem, piemēram, Biogen piesaistītā trešās personas 
pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, attiecīgo vērtības nodošanas pārskata periodu un vērtības 
nodošanas nolūku. Personas dati, ko uzņēmums ievāc šajā sakarā, ietver: 

• vārdu un uzvārdu; 

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru); 

• profesionālo informāciju (piemēram, praksi/specializāciju un VAS identifikācijas numuru); 

• informāciju par vērtības nodošanu (piemēram, ar izglītojošajiem pasākumiem saistīto izmaksu 
segšanu, tostarp reģistrācijas maksas, ceļošanas un uzturēšanas izmaksas, pakalpojumu maksas, 
tostarp prezentētāju un konsultācijas pakalpojumu maksas, pētniecības un izstrādes darbu 
finansējuma apmaksas, tostarp klīnisko pētījumu, klīnisko izmēģinājumu un beziejaukšanās 
pētījumu finansēšanu, un maksājumu par jebkādu ar pētniecības un izstādes darbu saistīto 
intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu).  

Biogen publicē šos personas datus gadījumos, kad VAS ir atļāvis Biogen to darīt, sniedzot savu piekrišanu. 
 
Pārskata periods ir attiecīgais kalendārais gads. Informācijas atklāšana tiks veikta reizi gadā, parasti ne 
vēlāk kā līdz 30. jūnijam par iepriekšējo kalendāro gadu. Izpaustā informācija saglabāsies atklāta vismaz 
3 gadus pēc pirmās šādas informācijas izpaušanas dienas. Biogen iepriekš paziņo VAS par viņa/viņas datu 
publicēšanu un informē VAS par informāciju, kāda tiks publicēta. Gadījumos, kad pētniecības un izstrādes 
vajadzībām tika nodrošināts finansējums, šī informācija tiks publicēta anonīmā veidā (apkopotā veidā), 
neizpaužot VAS identitāti. 

(b) Sūdzības par produktiem un nevēlami notikumi  

Farmakovigilances likumi pieprasa uzņēmumam ievākt sūdzības par produktiem un citu drošības 
informāciju, lai ļautu uzņēmumam uzraudzīt visu tirgū laisto vai klīniskajā izstrādē esošo produktu drošumu. 
Šie pienākumi ietver detalizētu ar Biogen zāļu lietošanu saistītu un uzņēmumam paziņotu nevēlamu, 
nelabvēlīgu, neparedzētu vai kaitējumu radošu notikumu (“nevēlams notikums”) uzskaiti, kas ļauj izvērtēt 
nevēlamo notikumu un apkopot to ar citiem attiecīgajam produktam reģistrētajiem nevēlamajiem 
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notikumiem un sūdzībām. Lai uzņēmums varētu izpildīt šos pienākumus un nodrošināt produktu drošumu, 
tas apkopo VAS personu datus, tostarp: 

• vārdu un uzvārdu;  

• attiecības ar ziņojuma subjektu; 

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru); 

• amatu/specialitāti (pamatojoties uz šo informāciju un ņemot vērā izdarīto pieņēmumu par personas 
medicīniskajām zināšanām, var tikt izvēlēti VAS uzdodamie jautājumi par nevēlamo notikumu). 

Uzņēmums šādu informāciju ievāc tieši no VAS, kad viņi to sniedz saistībā ar nevēlamu notikumu, kas ir 
skāris pacientu. Uzņēmums šādu informāciju var ievākt arī tieši no pacienta vai citas trešās personas, kura 
ziņo par nevēlamu notikumu, kas ir skāris pacientu (piemēram, aprūpētājiem vai citiem medicīnas 
profesionāļiem). Biogen ir likumīgs pienākums ievākt šādu informāciju, jo šāda prasība tam ir izvirzīta 
farmakovigilances likumos, lai nodrošinātu nevēlamo notikumu izsekojamību un papildu informācijas 
iegūšanu. Farmakovigilances pienākumu ietvaros uzņēmums var lietot VAS personas datus, lai: 

• izmeklētu nevēlamo notikumu vai sūdzību par produktu; 

• sazinātos ar VAS, lai iegūtu papildu informāciju par nevēlamo notikumu vai sūdzību par produktu; 

• apvienotu informāciju par nevēlamo notikumu vai sūdzību par produktu ar informāciju par citiem 
uzņēmumam paziņotajiem nevēlamajiem notikumiem un saņemtajām sūdzībām par produktu 
nolūkā analizēt konkrētās partijas, Biogen produkta vai aktīvās vielas kopējo drošumu; 

• sniegtu nepieciešamos ziņojumus valsts vai regulējošajām iestādēm, lai tās varētu analizēt partijas, 
Biogen produkta, vispārējās vai aktīvās vielas kopējo drošumu, kā arī ziņojumus no citiem avotiem.
  

Informācija, kas sniegta nevēlama notikuma ziņojumā, tiek kopīgota ar Biogen globālā līmenī, izmantojot 
Biogen globālu drošības datubāzi, ko uzņēmums “Biogen, Inc.” uztur Amerikas Savienotajās Valstīs. 
Biogen arī ir pienākums pārsūtīt nevēlamā notikuma datus valsts regulējošajām iestādēm iekļaušanai to 
datubāzēs un Eiropas Zāļu aģentūrai iekļaušanai EudraVigilance datubāzē. 

(c) Klientu attiecību pārvaldība 

Biogen ievāc un lieto VAS personu datus, lai pārvaldītu uzņēmuma attiecības ar VAS (piemēram, 

organizētu tikšanās) un izveidotu VAS profilu ar nolūku iegūt labāku izpratni par viņa/viņas specializācijas 

jomām un interesējošajiem tematiem. Personas datu ievākšana no VAS ir Biogen likumīgajās interesēs, lai 

uzturētu un uzlabotu Biogen darījuma attiecības ar viņu. Personas dati, ko uzņēmums ievāc šajā sakarā, 

ietver: 

• vārdu un uzvārdu; 

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru); 

• akadēmisko un profesionālo informāciju (piemēram, nodarbinātības vēsturi, iegūtās izglītības, 
kompetences jomu un specializāciju, publikācijas un sniegtās runas, interesi par Biogen 
produktiem un ārstēšanas ieradumiem). 

Biogen lielāko daļu no šīs informācijas ievāc tieši no VAS, taču uzņēmums to var ievākt arī no publiski 
pieejamiem avotiem un nozares datubāzēm, kas ietver informāciju par VAS (piemēram, lai pārliecinātos, 
ka Biogen uzturētā informācija par VAS ir aktuāla un precīza vai papildinātu trūkstošu informāciju). 
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(d) Vadošie medicīnas eksperti  

Biogen ievāc un lieto tādu VAS personas datus, kas savā darbības jomā tiek uzskatīti par vadošajiem 
medicīnas ekspertiem. Uzņēmumam šāda informācija ir nepieciešama, laiizveidotu vadošā medicīnas 
eksperta profilu, un šādu personas datu ievākšana no vadošajiem medicīnas ekspertiem ir Biogen 
likumīgajās interesēs, lai labāk izprastu šāda eksperta kompetenču jomas, interesējošās tēmas un 
viedokļus. Personas dati, ko uzņēmums ievāc šajā sakarā, ietver:  

 

• vārdu un uzvārdu; 

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru); 

• akadēmisko un profesionālo informāciju (piemēram, nodarbinātības vēsturi, iegūtās izglītības, 
kompetences jomu un specializāciju, publikācijas un sniegtās runas, interesi par Biogen 
produktiem un ārstēšanas ieradumiem). 

Biogen lielāko daļu šīs informācijas iegūst no publiski pieejamiem avotiem, kā arī tiešas komunikācijas ar 
vadošajiem medicīnas ekspertiem rezultātā.  

(e) Darījumu attiecību pārvaldība 

Biogen ievāc un lieto VAS personu datus, lai noteiktu, vai uzņēmumam vajadzētu veidot vai atjaunot 
darījumu attiecības ar konkrēto VAS (piemēram, lai veiktu pētījumus, aptaujas vai tirgus pētījumus, sniegtu 
prezentācijas vai runas iekšējām vai ārējām auditorijām, piedalītos konsultatīvajās padomēs vai apmeklētu 
citas sanāksmes vai pasākumus, tostarp kongresus). Personas dati, ko uzņēmums ievāc šajā sakarā, 
ietver: 

• vārdu un uzvārdu; 

• viesnīcas atlaižu kodu vai regulārā lidotāja numuru;  

• pases datus (pases numuru un derīguma termiņu); 

• dzimumu; 

• dzimšanas datumu; 

• kontaktpersonas ārkārtas gadījumā (tuvāko radinieku vārdus, uzvārdus, tālruņu numurus);  

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru); 

• akadēmisko un profesionālo informāciju (nodarbinātības vēsturi, iegūtās izglītības, kompetences 
jomu un specializāciju). 

Uzņēmumam šāda informācija ir nepieciešama, lai: 

• kā atbildīgs uzņēmums, izvērtētu VAS profesionālo vēsturi padziļinātās pārbaudes nolūkos (tostarp 
kukuļošanas un korupcijas novēršanas tiesību aktu ievērošanu); 

• noteiktu VAS atlīdzības līmeni, ņemot vērā viņa/viņas profesionālās kvalifikācijas; 

• VAS vārdā organizētu naktsmītnes vai ceļošanu; 

• beigās izveidotu vai atjaunotu līgumu ar konkrēto VAS.  

Lielāko daļu informācijas Biogen ievāc tieši no VAS, kad viņš/viņa sniedz uzņēmumam savu dzīves 
aprakstu. Informāciju par VAS uzņēmums iegūst arī no publiski pieejamiem avotiem, lai izvērtētu, vai tiek 
ievēroti kukuļošanas un korupcijas novēršanas tiesību akti. Šāda informācija tiek apstrādāta tikai tad, kad 
tas ir atbilstoši nepieciešams, lai pienācīgi novērtētu VAS iepriekšējo pieredzi un izpildītu uzņēmuma 
pienākumu sadarboties tikai ar atbilstošiem un ētiskiem darījumu partneriem. Biogen likumīgajās interesēs 
ir apstrādāt VAS personas datus, lai noteiktu atlīdzības apmēru un būtu atbilstīgs uzņēmums, un dažos 
gadījumos Biogen ir pienākums apstrādāt šos personas datus, lai izpildītu likumos noteiktās prasības 
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attiecībā uz kukuļošanas un korupcijas novēršanu. Biogen šo informāciju arī pieprasa, lai noslēgtu līgumu 
ar VAS. 

 

(f) Tirgus pētījums 

Biogen ievāc un lieto VAS personas datus, kad viņi tiek uzaicināti un piedalās tirgus pētījumos vai aptaujās. 
Personas dati, ko uzņēmums ievāc par VAS, ir atkarīgi no veicamā tirgus pētījuma vai aptaujas, taču parasti 
tie ietver: 

 

• vārdu un uzvārdu; 

• pētījumos, aptaujās vai aptaujas anketās sniegtos viedokļus un atbildes;  

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi, tālruņa vai faksa numuru); 

• akadēmisko un profesionālo informāciju (piemēram, nodarbinātības vēsturi, iegūtās izglītības, 
kompetences jomu un specializāciju, publikācijas un sniegtās runas, interesi par Biogen 
produktiem un ārstēšanas ieradumiem). 

Uzņēmumam šāda informācija ir nepieciešama, lai: 
 

• iegūtu informāciju par Biogen (piemēram, atsauksmes par produktu vai pakalpojumu); 

• labāk izprastu slimības jomu; 

• uzlabotu uzņēmuma zināšanas par farmācijas nozari.  

Daļu no šīs VAS informācijas Biogen iegūst no publiski pieejamiem avotiem, piemēram, ārējiem sarakstiem 
vai datubāzēm, lai izvēlētu respondentus dalībai tirgus pētījumā. VAS viedoklis vai atbildes, kas sniegtas 
pētījumos, aptaujās vai aptaujas anketās, tiek ievākts tieši no VAS, kad viņi piedalās tirgus pētījumā vai 
aptaujā. Personas datu apstrāde ir Biogen likumiskajās interesēs, lai apkoptu datus par šo uzņēmumu un 
nozari, kurā uzņēmums darbojas, kā arī uzlabotu uzņēmuma izpratni par to un darbības veidu. 

(g) Dotāciju, ziedojumu un finansiālā atbalsta pieteikumi  

Biogen ievāc un lieto personu datus par VAS, kad viņi vai veselības aprūpes organizācija, kurā viņi strādā, 
iesniedz pieteikumu dotācijas, ziedojuma vai finansiālā atbalsta saņemšanai. Personas dati, ko uzņēmums 
ievāc šajā sakarā, ietver: 

• vārdu un uzvārdu; 

• amata nosaukumu; 

• kontaktinformāciju (adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru); un 

• akadēmisko un profesionālo informāciju (piemēram, nodarbinātības vēsturi, iegūtās izglītības, 
kompetences jomu un specializāciju, publikācijas un sniegtās runas, interesi par Biogen 
produktiem un ārstēšanas ieradumiem). 

Uzņēmumam šāda informācija ir nepieciešama, lai: 

• izskatītu interešu konfliktu, kas ir paziņots, vai izmeklētu iespējamu interešu konfliktu; 

• kā atbildīgs uzņēmums, izvērtētu VAS profesionālo vēsturi padziļinātās pārbaudes nolūkos 
(tostarp, vai VAS ievēro kukuļošanas un korupcijas novēršanas tiesību aktus); 

• noteiktu VAS vai veselības aprūpes organizācijas, kurā viņš/viņa strādā, atbilstību dotācijas, 
ziedojuma vai finansiālā atbalsta saņemšanas prasībām. 
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Biogen lielāko daļu šīs informācijas iegūst tieši no VAS, kad tas no attiecīgā VAS vai veselības aprūpes 
organizācijas, kurā viņš/viņa strādā, saņem pieteikumu dotācijas, ziedojuma vai finansiālā atbalsta 
saņemšanai. Informāciju par VAS uzņēmums iegūst arī no publiski pieejamiem avotiem, lai izvērtētu, vai 
VAS ievēro kukuļošanas un korupcijas novēršanas likumus vai nepārkāpj interešu konflikta prasības. Šāda 
informācija tiek apstrādāta tikai tad, kad tas ir atbilstoši nepieciešams, lai pienācīgi novērtētu VAS 
iepriekšējo pieredzi un izpildītu uzņēmuma pienākumu piešķirt dotācijas, ziedojumus un finansiālo atbalstu 
tikai atbilstošiem un ētiskiem darījumu partneriem.  

Personas datu apstrāde ir Biogen likumiskajās interesēs, lai noteiktu VAS vai veselības aprūpes 
organizācijas, kurā viņš/viņa strādā, atbilstību dotācijas, ziedojuma vai finansiālā atbalsta saņemšanai, un 
atsevišķos gadījumos Biogen ir likumisks pienākums apstrādāt šādus personas datus, lai izpildītu 
uzņēmuma juridisko pienākumu attiecībā uz kukuļošanas un korupcijas apkarošanu. 

(h) Obligātie juridiskie ziņojumi 

Atsevišķos gadījumos Biogen ir juridisks pienākums nosūtīt VAS konkrētas ziņas, piemēram, atbilstoši 
produkta licences nosacījumiem vai konstatētu drošības problēmu dēļ. Šādā gadījumā uzņēmums var arī 
piesaistīt ārējos VAS datubāžu nodrošinātājus, lai tie sniegtu uzņēmumam pareizu VAS kontaktinformāciju 
vai nosūtītu ziņojumus Biogen vārdā. Šādā gadījumā Biogen apstrādā VAS personas datus un nosūta 
šādus ziņojumus, pamatojoties uz to, ka apstrāde ir nepieciešama Biogen juridiskā pienākuma izpildīšanai. 

(i) Medicīniskā informācija 

Maksimāli optimizējot pacientu drošību Biogen produktu lietošanas laikā, Biogen sniedz medicīniskās 
informācijas pakalpojumu, lai sniegtu atbildes uz patērētāju, pacientu un veselības aprūpes nozares 
speciālistu pieprasījumiem par jebkuru Biogen produkta lietošanas aspektu vai saistīto informāciju. 
Personas dati, ko uzņēmums ievāc par jums, parasti ietver: 

• vārdu un uzvārdu; 

• kontaktinformāciju, piemēram, adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru; 

• informāciju par pieprasījumu; 

• papildu profesionālo informāciju par ārstu (piemēram, lai pārliecinātos, ka sadarbojamies ar 
kvalificētu ārstu). 

Parasti uzņēmums šādus datus saņem tieši (piemēram, kad kāds uzņēmumam nosūta e-pasta ziņojumu 
vai piezvana) vai no trešajām personām, kas šādu informāciju pārsūta uzņēmumam, piemēram, izplatītājs, 
programma aprūpei mājās vai zvanu centrs, kas pieņem zvanus mūsu vārdā. 

Uzņēmums, kā atbildīgs farmācijas uzņēmums, medicīniskās informācijas pakalpojuma ietvaros personas 
datus apstrādā, pamatojoties uz Biogen likumīgo interesi nodrošināt, ka tiek izskatīti vispārīgie pieprasījumi 
par uzņēmuma produktiem. 

Kā uzņēmums dalās ar personas datiem un pārsūta tos starptautiskā mērogā 

Biogen laiku pa laikam un iepriekš norādītajiem nolūkiem var būt nepieciešams izpaust VAS personu datus 
trešajām personām. Šādas personas ietver tālāk norādītās. 

(A) Saistītie uzņēmumi 

Uzņēmums personas datus var izpaust arī tā saistītajiem uzņēmumiem šajā paziņojumā par 
konfidencialitāti aprakstītajiem nolūkiem. Saistītie uzņēmumi ir tādi uzņēmumi, kurus kopīgi kontrolē mātes 
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uzņēmums “Biogen, Inc.”, 225 Binney Street, Cambridge, MA 02142, ASV, un uzņēmuma starptautiskā 
galvenā mītne “Biogen International GmbH”, Neuhofstrasse 30, 6340 Baar, Šveice. 

 

 

(b) Trešās personas 

Biogen var izmantot trešās personas, lai sniegtu uzņēmumam tādus pakalpojumus, kuru ietvaros var būt 
nepieciešams šādām trešajām personām izpaust VAS personas datus. Šādi pakalpojumu sniedzēji ietver 
tos, kas: (a) palīdz Biogen veikt datu apstrādes darbības; (b) nodrošina tehnoloģiju sistēmu vai risinājumu, 
ko izmanto Biogen; (c) uztur sistēmu vai risinājumu mākonī; un (d) nodrošina Biogen datu glabāšanas 
iekārtas. Ja uzņēmums ļauj trešajai personai apstrādāt VAS personas datus, tā drīkstēs to darīt tikai tādos 
nolūkos, kas atbilst šim paziņojumam par konfidencialitāti, un tai būs jānodrošina personas datu aizsardzība 
atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem. 

(c) Tiesībaizsardzība 

Atsevišķos gadījumos uzņēmumam var būt pienākums izpaust VAS personas datus, lai izpildītu tiesas 
rīkojuma, pavēstes vai meklēšanas ordera prasības vai ievērotu likumus vai noteikumus. Šādu prasību 
izpildē uzņēmums plāno sadarboties, veicot atbilstošas darbības, lai nodrošinātu, ka pieprasītājs saprot 
saņemamo personas datu sensitīvo raksturu. Uzņēmums arī patur tiesības sadarboties ar 
tiesībaizsardzības iestādēm izmeklēšanas darbībās un tādu lietotāju notiesāšanā, kas pārkāpj uzņēmuma 
noteikumus vai veic darbības, kas ir pretlikumīgas vai nodara kaitējumu citām personām vai personas 
datiem, par kuriem uzņēmums atbild. 

(d) Korporatīvie darījumi 

Uzņēmums var izpaust VAS personas datus trešajai personai saistībā ar uzņēmuma reorganizāciju, 
apvienošanu, pārdošanu, kopuzņēmumu, kā arī pilnīgu vai daļēju darījumu, aktīvu vai akciju pārņemšanu, 
nodošanu vai jebkādu citu pārdali, tostarp saistībā ar bankrota vai citiem procesiem. 

Šāda informācijas pārsūtīšana var ietvert arī pārsūtīšanu ārpus jūsu valsts uz tādām valstīm, kurās netiek 
nodrošināts valsts vai Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošs 
jūsu personas datu aizsardzības līmenis. Ja dati tiek pārsūtīti uz šādām valstīm, Biogen īsteno atbilstošus 
pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu jūsu datu aizsardzību. Eiropas Komisija Šveici, kur atrodas “Biogen 
International GmbH” birojs, uzskata par valsti, kas nodrošina pienācīgu datu aizsardzības līmeni saskaņā 
ar tās tiesību aktiem. Citos gadījumos Biogen līgumos ir attiecīgi iekļāvis ES apstiprinātas līgumu 
standartklauzulas, lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzības līmeni. Pēc VAS pieprasījuma Biogen 
sniegs papildu informāciju par visiem personas datu saņēmējiem un datu pārsūtīšanas līgumiem, kas 
noslēgti ar saņēmējiem ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.  

Kā uzņēmums glabā personas datus 

Biogen glabā VAS personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams to ievākšanas nolūkiem un tiesību 
aktos noteikto datu glabāšanas periodu ievērošanai.  

Jūsu tiesības 
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Ja VAS vēlas piekļūt saviem personas datiem vai pieprasīt informāciju par uzņēmuma rīcībā esošajiem 
VAS personas datiem (piemēram, personas datu avotu), VAS jebkurā laikā var sazināties ar Biogen. VAS 
var iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem apsvērumiem, kā arī var pieprasīt 
apstrādes ierobežošanu un labošanu vai dzēšanu. VAS var būt arī ir tiesības uz datu pārnesamību. 

Gadījumos, kad Biogen apstrādā VAS personu datus uz VAS piekrišanas pamata, VAS jebkurā laikā var 
atsaukt savu piekrišanu bez nelabvēlīgām sekām, sazinoties ar uzņēmumu atbilstoši tālāk sniegtajai 
kontaktinformācijai vai , ja tiek saņemti e-pasta ziņojumi, noklikšķinot uz abonementa anulēšanas pogas e-
pastā. Tas neietekmē pirms piekrišanas atsaukšanas veiktās datu apstrādes likumību. 

Ņemiet vērā, ka dažas no šīm tiesībām var ierobežot piemērojamie datu aizsardzības tiesību akti un 
uzņēmumam ir tiesības ievākt, apstrādāt un glabāt VAS personu datus, lai izpildītu tā likumiskos 
pienākumus (piemēram, saistībā ar datiem par nevēlamu notikumu). Pirms uzņēmums izpilda jebkādu 
prasību, tas var pieprasīt VAS sniegt papildu informāciju, lai verificētu attiecīgā VAS identitāti.  

Kontaktinformācija 

Saskaņā ar Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem “datu pārzinis” ir juridiska persona, kas atbild par jūsu 

personas datu aizsardzību un palīdz jums īstenot jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību. Šī paziņojuma 
par konfidencialitāti kontekstā VAS personas datu pārzinis ir Biogen. Ja esat VAS un jums rodas 

jebkādi jautājumi vai bažas par šo paziņojumu par konfidencialitāti vai jūsu personas datu apstrādi, vai vēlaties 
izmantot iepriekš norādītās tiesības, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Biogen ES datu aizsardzības 
speciālistu, sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi privacy@biogen.com. Ja uzskatāt to par nepieciešamu, jo 
domājat, ka jūsu tiesības uz konfidencialitāti ir pārkāptas, jūs varat iesniegt sūdzību vietējai datu 
aizsardzības iestādei.  
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