ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE SERVIERIS
TEAVE MEDITSIINITÖÖTAJATELE

Servier Laboratories OÜ (edaspidi „SERVIER“) kui vastutav töötleja töötleb teie isikuandmeid peamiselt
õigustatud huvi alusel reklaamida ettevõtte tooteid koos asjaomase meditsiinialase teabega või teie
varasema nõusoleku alusel, kui seesugune nõusolek on antud, aga ka lepingu täitmiseks või loengu või
koolituse tellimise korral lepingu sõlmimiseks või ettevõtte ravimiohutuse tagamise ja läbipaistvusega
seotud seaduslike kohustuste täitmiseks. Teatud juhtudel (nt kui külastate SERVIERi ruume) võidakse
teie isikuandmeid töödelda seoses turvalisuse tagamisega.
SERVIER kogub ja töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
•

•
•
•
•

suhtlemiseks
ja
suhete
haldamiseks
ning
reklaamitegevusteks
(kontaktid
meditsiinitöötajatega), sh suhtlemiseks, lepinguliste suhete haldamiseks, profiilide
koostamiseks, kongresside ja koosolekute juhtimiseks, ravivaldkonna ekspertandmebaaside
pidamiseks, e-teenuste osutamiseks (e-konverentsid jms) – töödeldavad isikuandmed on
meditsiinitöötaja nimi, ametikoht ja kontaktandmed;
konverentside kontekstis kulude haldamiseks (reisi-, majutuskulud jms);
suhete haldamiseks meditsiinitöötajatega seoses ravimiohutuse tagamise alaste tegevustega;
meditsiinitöötajate osutatavate teenuste (loengud, koolitused) haldamiseks;
läbipaistvuse tagamiseks (SERVIERilt meditsiinisektori huvitatud osalistele tehtud väärtuslikest
ülekannetest teavitamine);

Teie SERVIERis töödeldavatele isikuandmetele on juurdepääs ainult isikutel, kes neid vajavad, ja
isikutel, kellele need tuleb avaldada seaduste alusel.
Seega on andmete saajad eelkõige SERVIERi volitatud töötajad ja osakonnad oma tööülesannete
täitmise raames.
SERVIER kasutab ka kolmandatest isikutest teenusepakkujaid (nt andmemajutusteenuste osutajaid, ITteenuste osutajaid) ja äripartnereid (nt lepingulisi uurimisasutusi, reisi- ja konverentsibüroosid,
agentuure, hotelle, lennuettevõtteid jms), kes võivad teenuste osutamiseks samuti teie
isikuandmetele juurdepääsu saada. SERVIER edastab mõned teie isikuandmed ka pädevatele
ametiasutustele, näiteks tervishoiuasutustele.
Teie isikuandmeid võidakse edastada – eelkõige andmete majutamise ja IT-toe osutamise eesmärgil –
teistele SERVIERi üksustele ja kolmandatest isikutest teenusepakkujatele ning tervishoiuasutustele,
mis võivad asuda Euroopa Majanduspiirkonnas või väljaspool EMP-d, sh riikides, kus isikuandmed ei
ole sama tõhusalt kaitstud kui EMP-s. Sel juhul tagab SERVIER, et seesugune edastamine toimub
kohalduvate andmekaitseseaduste ja -eeskirjade kohaselt. Andmete teistele SERVIERi üksustele
edastamisele kohalduvad kontserni siduvad ettevõtluseeskirjad, mis esitati 2017. aasta detsembris
kinnitamiseks Prantsusmaa andmekaitseametile, CNIL-ile.
SERVIERi kogutud isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab teie isiku tuvastamist ainult nii kaua,
kui see on vajalik andmete töötlemise eesmärkide täitmiseks. Täpsemalt:

•

•

•

•

•

kommunikatsiooniks ja suhete haldamiseks ning reklaamitegevuste jaoks (kontaktid
meditsiinitöötajatega) kogutud isikuandmeid säilitatakse 5 aastat pärast teie viimast kontakti
SERVIERiga, seejärel andmed arhiveeritakse 5 aastaks ja kustutatakse;
konverentside kontekstis kulude haldamiseks (reisi-, majutuskulud jms) kogutud isikuandmeid
säilitatakse 5 aastat pärast teie viimast kontakti SERVIERiga, seejärel andmed arhiveeritakse
10 aastaks ja kustutatakse;
seoses ravimiohutuse tagamisega seotud tegevustega meditsiinitöötajatega suhete
haldamiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse, arhiveeritakse ja kustutatakse kohalduvate
seaduste ja eeskirjade alusel;
meditsiinitöötajate osutatud teenuste (loengud, koolitused) haldamisega seotud andmeid
säilitatakse, arhiveeritakse ja kustutatakse kohalduvate seaduste ja eeskirjade alusel (tavaliselt
10 aastat pärast viimast kontakti);
läbipaistvuse tagamisega seotud isikuandmeid säilitatakse, arhiveeritakse ja kustutatakse
kohalduvate seaduste ja eeskirjade alusel.

Andmesubjektina on teil õigus kohalduvate seaduste ja eeskirjadega lubatud ulatuses SERVIERilt igal
ajal nõuda juurdepääsu teie isikuandmetele, andmete parandamist või kustutamist. Mõjuva põhjuse
korral võite nõuda ka teie isikuandmete töötlemise piiramist või töötlemise vastu vastuväiteid esitada.
Kui andmeid töödeldakse SERVIERiga sõlmitud lepingulise suhte alusel, võib teil olla ka õigus saada
ainult teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete ise SERVIERile esitanud, struktureeritud, laialdaselt
kasutatavas, masinloetavas ja koostalitusvõimelises formaadis, et need teisele vastutavale töötlejale
edastada (andmete liikuvus). Need õigused ei ole absoluutsed ja SERVIER kaalub iga juhtumi korral, kas
taotluse rahuldamiseks on olemas alus.
Viimaks on teil õigus esitada andmekaitseametile SERVIERi kohalduvate andmekaitsealaste seaduste
ja eeskirjade täitmist puudutavaid kaebusi.

KONTAKTANDMED
Palun saatke teie isikuandmete töötlemist puudutavad taotlused aadressile estonia@servier.com
SERVIERi vastutava töötleja ülesandeid täitev üksus:
Servier Laboratories OÜ; registrikood: 11612663, aadress: Rotermanni tn 8, Tallinn 10111; telefon:
+372 6 645 040; e-post: estonia@servier.com
Pädev andmekaitseasutus:
Eesti Andmekaitse Inspektsioon; telefon: +372 627 4135; e-post: info@aki.ee; postiaadress: VäikeAmeerika 19, 10129 Tallinn.

