Zobowiązanie spółki Alexion w zakresie ochrony prywatności wobec pracowników służby
zdrowia
Naszą misją w Alexion jest dawanie nadziei pacjentom i rodzinom dotkniętym rzadkimi chorobami.
Jako opiekunowie danych dotyczących tych pacjentów i pracowników służby zdrowia, którzy ich
leczą, uważamy, że poszanowanie i ochrona tych danych jest kluczowym elementem zapewniania
leków ratujących życie. W ramach wypełniania naszej misji zobowiązujemy się traktować dane
osobowe w sposób uczciwy i przejrzysty oraz zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi
regulującymi kwestie ochrony danych i prywatności.
Alexion Pharmaceuticals, Inc., USA wraz z Alexion Pharma Czech s.r.o, Czechy, działając w
charakterze administratorów danych, oraz nasze podmioty stowarzyszone („Alexion”, „my”)
przedstawiamy Państwu niniejsze oświadczenie dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony
prywatności i danych osobowych, aby poinformować Państwa o powodach, dla których gromadzimy
dane dotyczące pracowników służby zdrowia, takich jak Państwo, oraz o tym, w jaki sposób
będziemy przestrzegać Państwa praw. Alexion prosi również o wyrażenie zgody na gromadzenie,
przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie określonych informacji na Państwa temat.
W jaki sposób gromadzimy Dane Osobowe i dlaczego z nich korzystamy?
Gromadzimy dane na Państwa temat zarówno poprzez nasze kontakty z Państwem, jak i z
profesjonalnych źródeł zewnętrznych. Wykorzystujemy te dane, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem do zrozumienia Państwa preferencji, priorytetów i potrzeb medycznych:
•

Komunikacja: aby dostarczać informacji z dziedziny naszej specjalizacji, naszych produktów
i rzadkich chorób, w których są one wskazane;

•

Zrozumienie: aby zwiększyć skuteczność przekazywanych przez nas informacji o
charakterze promocyjnym, naukowym i edukacyjnym; aby prowadzić dokumentację naszych
relacji z Państwem;

•

Angażowanie: aby skontaktować się z Państwem w celu umówienia wizyty lub aby zaprosić
Państwa na spotkania lub wydarzenia, lub w celu przeprowadzenia badań rynkowych oraz
aby zapamiętać, w jaki sposób i kiedy nawiązaliśmy z Państwem kontakt.

Otrzymujemy następujące informacje na Państwa (imię, drugie imię i nazwisko, płeć, tytuł (naukowy),
specjalizacja, adres służbowy, numer telefonu, język, w którym Państwo pracują, rodzaj praktyki,
stanowisko („Państwa Dane Osobowe") od zaufanej strony trzeciej dostarczającej listy pracowników
służby zdrowia. W przypadku wzięcia udziału w spotkaniach naukowych lub edukacyjnych,
konferencjach i warsztatach, które sponsorujemy, otrzymujemy również informacje o Państwa
obecności od organizacji, które organizują te wydarzenia.
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Państwa Zgoda
Szanujemy Państwa preferencje dotyczące prywatności korespondencji elektronicznej, dlatego też
wysyłamy Państwu informacje o naszych produktach, seminariach internetowych i imprezach
naukowych i/lub inne informacje naukowe pocztą elektroniczną, faksem, SMS-em lub przy użyciu
innych form komunikacji elektronicznej jedynie za Państwa wyraźną zgodą, chyba że mamy
obowiązek przekazać Państwu pewne informacje dotyczące bezpieczeństwa, pracownik Alexion
nawiązuje z Państwem bezpośrednią rozmowę drogą elektroniczną lub reagujemy na Państwa
prośbę o przesłanie wiadomości drogą elektroniczną.
W celu lepszego zrozumienia potrzeb społeczności medycznych, którym chcemy służyć, możemy
analizować informacje o naszych kontaktach, wydarzeniach i działaniach z udziałem Państwa i
innych pracowników służby zdrowia oraz przechowywać te informacje w sposób, który pomoże nam
poprawić sposób przekazywania informacji i nawiązywania z współpracy konkretnie z Państwem.
Możemy to osiągnąć tylko w sposób pozwalający na zidentyfikowanie Państwa za Państwa wyraźną
zgodą.
W związku z powyższym chcielibyśmy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na następujące cele,
jeśli wyrażają Państwo na nie zgodę:
 Komunikacja

elektroniczna:

Wyrażam

zgodę

na

przesyłanie

przez

Alexion

pocztą

elektroniczną lub za pośrednictwem innych form komunikacji elektronicznej, takich jak SMS lub
faks, informacji na temat rzadkich chorób, zatwierdzonych produktów i usług Alexion, zaproszeń
na seminaria internetowe, informacji o wydarzeniach naukowych i/lub innych informacji
naukowych spółki Alexion i jej podmiotów stowarzyszonych, określonych na podstawie moich
potrzeb.
 Analiza: Wyrażam zgodę na analizowanie i przechowywanie przez Alexion informacji o
kontaktach ze mną i innymi pracownikami służby zdrowia w celu poprawy sposobu
przekazywania informacji i współpracy konkretnie ze mną. Może to obejmować analizę mojej
diagnozy oraz podejścia do leczenia oraz sposób w jaki pokrywają się z produktami Alexion oraz
chorobami, na które są one wskazane.
Przekazywanie Danych Osobowych, cele dalsze przetwarzanie
Spółka Alexion nie będzie ujawniała osobom trzecim Państwa Danych Osobowych bez zastosowania
odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony Państwa Danych Osobowych.
Osoby trzecie, z którymi Alexion może współpracować, to:
•

Sprzedawcy i dostawcy usług, którzy pomagają Alexion (np. w celu przetwarzania i wysyłania
wiadomości, zarządzania relacjami z klientami, tj. Państwa Dane Osobowe zostaną
udostępnione zwrotnie IQVIA (dawniej IMS Health) w celu poprawy jakości danych, zapewnienia

2/4
2019-01

obsługi klienta, przeprowadzenia badań rynkowych, przesyłania informacji marketingowych o
zatwierdzonych produktach, usługach i ofertach);
•

osoby trzecie w związku ze sprzedażą, przeniesieniem lub zbyciem w inny sposób
przedsiębiorstwa Alexion;

•

strony trzecie w związku z udzielaniem odpowiedzi na wnioski władz publicznych lub organów
ścigania lub jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa, nakazy
sądowe lub rozporządzenia władz publicznych; lub

•

jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia audytu spółki lub dochodzenia, udzielenia
odpowiedzi na skargę lub zareagowania na zagrożenie bezpieczeństwa.

Każdy podmiot powiązany, sprzedawca lub dostawca usług lub inna osoba trzecia, która otrzymała
zezwolenie na dostęp do Danych Osobowych lub której przekazujemy Dane Osobowe, jest
zobowiązana do zachowania ich poufności i oraz do ich zabezpieczenia, jak również do
przetwarzania ich jedynie w celach, o których poinformowaliśmy Państwa w niniejszym oświadczeniu
o ochronie prywatności lub na które wyrazili Państwo zgodę.
Przekazywanie Danych Osobowych za granicę
Alexion jest organizacją międzynarodową, posiadającą podmioty stowarzyszone i zależne na całym
świecie. Niektóre z nich mają siedziby lub są zlokalizowane w krajach, które nie zapewniają takiego
samego poziomu ochrony danych jak kraj, w którym Państwo zamieszkują (w tym w innych krajach,
które nie zapewniają takiego samego ustawowego poziomu ochrony danych). Aby w najwyższym
stopniu chronić Państwa prywatność, kiedy dane są transferowane przez lub w imieniu Alexion do
innych krajów i organizacji, które nie zapewniają podobnej ochrony regulacyjnej jak Państwa kraj,
Alexion zobowiązuje umownie swoje międzynarodowe podmioty, podmioty stowarzyszone i
dostawców usług do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad ochrony danych przez
zastosowanie standardowych klauzul, które zostały zatwierdzone lub uznane przez odpowiednich
regulatorów.
Państwa prawa
W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu zapytania nas, jakie dane osobowe
przetwarzamy na Państwa temat, poprawienia niedokładnych informacji, uzyskania dostępu do listy
dostawców, z których aktualnie korzysta Alexion, i lokalizacji, w których przetwarzają oni dane
wykorzystywanych lub w celu zgłoszenia innych wątpliwości co do sposobu postępowania przez nas
z Danymi Osobowymi, wzniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania usunięcia,
ograniczenia lub cofnięcia Państwa wyraźnej zgody. Uwzględnimy Państwa prośbę zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz w sposób zgodny ze zobowiązaniem
Alexion. W przypadku cofnięcia zgody, Państwa Dane Osobowe zostaną usunięte z Alexion, a
Alexion zapewni usunięcie tych Danych Osobowych przez swoich powiązanych dostawców usług,
chyba że Danych Osobowych nie będzie można usunąć ze względu na obowiązek ich zachowania

3/4
2019-01

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami.
Mogą Państwo skontaktować się z nami w następujący sposób:
Listownie:
Alexion Pharma Czech s.r.o
Dyrektor Generalny
Klimentská 1216/46
Nové Mesto
110 00 Praha 1
Czechy
Pocztą elektroniczną:

dataqueries@alexion.com

Listownie:
Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
A96 DV76, IRLANDIA
Pocztą elektroniczną:

info@venetoprivacy.ie

Posiadają Państwo również prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego ds. prywatności lub
ochrony danych osobowych w Państwa kraju zamieszkania – w Polsce jest to Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86, E-mail:
kancelaria@giodo.gov.pl.
Alexion przechowuje Państwa Dane Osobowe przez cały okres trwania naszych relacji z Państwem,
chyba że zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagany jest dłuższy okres.
Państwa zgoda jest dobrowolna. Jeśli nie chcą Państwo wyrazić zgody, nie będzie to miało dla
Państwa żadnych negatywnych konsekwencji.
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, które miałby mieć
skutki prawne lub w inny sposób miałby mieć istotny wpływ na Państwa, wyłącznie w oparciu o
operacje zautomatyzowanego przetwarzania.
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