Paziņojums par Biogen ieinteresēto personu konfidencialitāti
Datums: 2022. gada 1. janvāris
Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā Biogen Latvia SIA (“Biogen”) ievāc un apstrādā jūsu kā maksātāja,
valsts amatpersonas vai ierēdņa, pacientu organizācijas darbinieka, apdrošināšanas kompānijas
darbinieka vai citas personas, ar ko Biogen regulāri sastrādājas, un kura nav pacients vai veselības
aprūpes persona, (“ieinteresētā persona”) personas datus.
Kādus personas datus Biogen ievāc un lieto?
Biogen ievāc un lieto šādus jūsu personas datus:
(i)

jūsu kontaktinformāciju, piemēram, vārdu, amatu, adresi, e-pasta adresi, faksa numuru, kā arī
fiksētā un mobilā tālruņa numurus;

(ii)

jūsu profesionālo informāciju, tostarp nodarbinātības vēsturi, iegūtās izglītības, kompetences jomu
un specializāciju, publikācijas un sniegtās runas un interesi par Biogen produktiem; un

(iii) informāciju par jūsu mijiedarbību ar Biogen, piemēram sarunu protokolus un savstarpējo
korespondenci.
Biogen lielāko daļu informācijas ievāc tieši no jūsu mijiedarbības ar Biogen, kā arī no publiski
pieejamiem avotiem un nozares datubāzēm (piem. internets), kas ietver informāciju par ieinteresētajām
pusēm (piemēram, profesionāļu sarakstus).
Kāpēc Biogen ievāc un lieto manus personas datus?
Biogen ievāc un lieto jūsu personas datus, lai uzturētu un uzlabotu Biogen darījumu attiecības ar jums
un izveidotu jūsu profilu ar nolūku labāk izprast jūsu specializācijas jomas un interesējošos tematus.
Šādu personas datu ievākšana un apstrāde ir Biogen likumiskajās interesēs, lai pārvaldītu uzņēmuma
darījumu attiecības ar tā ieinteresētajām pusēm.
Ar ko Biogen kopīgo manus personas datus?
Biogen kopīgo jūsu personas datus ar citām trešajām personām. Uzņēmums personas datus var
izpaust arī tā grupas uzņēmumiem šajā paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem. Biogen var lietot trešās
personas, lai sniegtu uzņēmumam tādus pakalpojumus, kuru ietvaros var būt nepieciešams šādām
trešajām personām izpaust jūsu personas datus. Tās ietver pakalpojumu sniedzējus, kas palīdz Biogen
veikt datu apstrādes darbības, piemēram, nodrošinot mākoņu tehnoloģijas vai datu glabāšanas
iekārtas. Šādu datu pārsūtīšana var ietvert arī pārsūtīšanu ārpus jūsu valsts uz tādām valstīm, kurās
netiek nodrošināts valsts vai Eiropas datu aizsardzības tiesību aktos noteiktajām prasībām atbilstošs
jūsu personas datu aizsardzības līmenis. Ja personas dati tiek nosūtīti uz šādām valstīm, Biogen īsteno
atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzību, tostarp līguma standartklauzulu
iekļaušanu, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pienācīgu datu aizsardzības līmeni. Pēc jūsu
pieprasījuma Biogen sniegs papildu informāciju par visiem personas datu saņēmējiem un datu
pārsūtīšanas līgumiem, kas noslēgti ar saņēmējiem ārpus Jūsu valsts/Eiropas Ekonomikas zonas.
Biogen var ievākt, lietot un izpaust jūsu personas datus trešajām personām, ja uzņēmums uzskata to
par nepieciešamu, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, aizsargātu jebkuras personas būtiskās
intereses vai atbilstošajos gadījumos īstenotu, nodrošinātu vai aizsargātu Biogen likumīgās tiesības. Ja
trešā persona iegādājas visu vai būtisku daļu no Biogen uzņēmuma vai aktīviem, tad jūsu personas
dati var tikt izpausti šādas pārdošanas ietvaros.
Biogen glabā jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams to ievākšanas nolūkiem un tiesību
aktos noteikto datu glabāšanas periodu ievērošanai.
Kādas ir manas tiesības?
Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem vai pieprasīt informāciju par uzņēmuma rīcībā esošajiem
jūsu personas datiem (piemēram, personas datu avotu), jūs jebkurā laikā varat sazināties ar Biogen.
Jūs varat iebilst pret savu personas datu apstrādi, pamatojoties uz likumīgiem apsvērumiem, kā arī
varat pieprasīt apstrādes ierobežošanu un labošanu vai dzēšanu.
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Kontaktinformācija
Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību likumu “pārzinis” ir juridiska persona, kas atbild par jūsu personas
datu aizsardzību un palīdz jums īstenot jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību. Šī paziņojuma
kontekstā jūsu personas datu pārzinis ir Biogen. Ja jums ir jautājumi vai bažas par šo paziņojumu vai
jūsu personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot iepriekš norādītās tiesības, jums jāsazinās ar
uzņēmumu, sūtot ziņojumu uz e-pasta adresi baltics@biogen.com. Jūs arī varat sazināties ar Biogen
Eiropas datu aizsardzības speciālistu, sūtot e-pasta ziņojumu uz 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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