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Šiame Pranešime dėl privatumo (toliau – Pranešimas dėl privatumo) pateikiama informacija
apie tai, kaip UAB „Baxter Lithuania“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti
uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 302529336, kartu su savo susijusiais asmenimis, teisių
perėmėjais, teisių perdavėjais ir subrangovais (toliau – „Baxter“, mes, mūsų ar mus) tvarko
Jūsų asmens duomenis.
A. Aktyvus asmens duomenų rinkimas
Kokius Jūsų asmens duomenis renka „Baxter“
Tiesiogiai iš Jūsų renkami asmens duomenys. „Baxter“ tiesiogiai iš Jūsų renka šiuos asmens
duomenis: vardas ir pavardė, el. paštas, ligoninė ar įstaiga, kuriai priklausote, miestas, pašto
kodas, šalis, mobiliojo telefono numeris, fiksuotojo ryšio telefono numeris, faksas, profesinė
specializacija, profesinė padėtis, dominantys produktai, domėjimasis programomis ir kanalais.
Iš trečiųjų šalių renkami asmens duomenys. „Baxter“ gauna šių rūšių asmens duomenis apie
Jus iš trečiųjų šalių: Jūsų vardas ir pavardė, ligoninė ar įstaiga, kuriai priklausote, miestas, pašto
kodas, šalis, kurioje yra ligoninė ar įstaiga, kuriai Jūs priklausote, ir Jūsų profesinė
specializacija. „Baxter“ gauna šiuos asmens duomenis iš trečiųjų šalių įmonių, kurios juos
renka iš viešai prieinamų šaltinių, pavyzdžiui, ligoninės ar įstaigos, kuriai Jūs priklausote,
interneto svetainės.

Papildomi duomenys, renkami iš Jūsų arba iš trečiųjų šalių: profesinės kvalifikacijos tipas /
laipsnis (pvz., medicinos mokslų daktaras ir kt.), praktikos statusas (praktikuojate ar ne),
publikacijos, tarptautinio pripažinimo sritys (pvz., šalys ar regionai, kuriuose buvote
pripažinta(s)), konkrečių kompetencijų ar patirties ir žinių sritys (pvz., paskaitos auditorijoms,
tyrimų veikla, patariamieji komitetai ir kt.), narystė ar dalyvavimas mokslinėse asociacijose,
Jūsų patirtis su „Baxter“ produktais ar gydymo būdais, Jūsų dalyvavimas „Baxter“ iniciatyvose,
Jūsų kalbų žinios, Jūsų CV, Jūsų biografinės ar profesinės interneto svetainės IP adresas.
Galiausiai, mes galime importuoti nuorodą į Jūsų „LinkedIn“ profilį. Atkreipkite dėmesį, kad
„LinkedIn“ taiko nuosavą privatumo politiką.
Kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis
Jei „Baxter“ renka Jūsų asmens duomenis tiesiogiai iš Jūsų arba iš trečiųjų šalių, mes galime
naudoti šiuos duomenis tam, kad susisiektume su Jumis telefonu ir/arba siųstume Jums
rinkodaros pranešimus (taip pat ir elektroniniu paštu) siekdami reklamuoti savo produktus,
gydymo būdus ir paslaugas, teikti Jums kitą informaciją apie savo produktus / gydymo būdus,
įskaitant mokslinę informaciją ir tyrimų straipsnius bei naujienas, siųsti naujienlaiškius, taip
pat dalytis informacija apie renginius ir mokymosi galimybes Jus dominančiose srityse. Be to,
galime naudoti Jūsų asmens duomenis norėdami susisiekti su Jumis tiesiogiai arba per
trečiąsias šalis ir vykdyti rinkos tyrimų projektus, kurių tikslas – rinkti iš Jūsų informaciją apie
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mūsų produktus arba gydymo būdus, įskaitant Jūsų patirtį su jais, taip pat informaciją, susijusią
su konkrečiomis ligomis, patenkančiomis į „Baxter“ veiklos ar interesų sritį. Taip pat galime
saugoti šiuos duomenis tam, kad galėtume susisiekti su Jumis dėl rinkos tyrimų projektų ar
kitos veiklos, kurioje dalyvavote, ateityje. Duomenis renkame Jūsų sutikimo pagrindu.
Asmens duomenų teikimas pirmiau nurodytais tikslais yra savanoriškas. Jei nesutinkate, kad
„Baxter“ tvarkytų Jūsų asmens duomenis, nesiųsime Jums jokių anksčiau minėtų pranešimų ir
informacijos. Atkreipkite dėmesį, kad suteikę savo sutikimą, visada galite jį atšaukti arba
pakeisti savo pageidavimus vadovaudamiesi sutikimo formoje pateiktomis atsisakymo
instrukcijomis. Taip pat galite atšaukti savo sutikimą susisiekę su mumis naudodamiesi
kontaktiniais duomenimis, pateiktais toliau „Kaip su mumis susisiekti“ skirsnyje. Atkreipkite
dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi poveikio ankstesnės, iki sutikimo atšaukimo vykdytos
Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiklos teisėtumui.
Taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš Jūsų arba iš trečiųjų šalių,
arba iš viešų duomenų bazių, kad daugiau sužinotume apie Jūsų mokslinę patirtį ir žinių sritis,
Jūsų profesinius pageidavimus, interesus, profesinį pripažinimą ir dalyvavimą moksliniuose
forumuose ar narystę asociacijose, Jūsų pasirinktą profesinę veiklą, įskaitant tyrimų veiklą,
publikacijas, pranešimus, dalyvavimą patariamuosiuose komitetuose, įskaitant atvejus, kai ši
veikla pagrįsta Jūsų bendravimu su „Baxter“.
Tai darome tam, kad identifikuotume
bendradarbiavimo su „Baxter“ sritis, kurios leistų mums sudaryti galimybes tobulinti
mokslinius mainus ir medicininę priežiūrą.
Taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis norėdami elektroniniu paštu pateikti Jums
apklausas apie mūsų bendradarbiavimą. Tai darome remdamiesi mūsų teisėtais interesais
valdyti ryšius su Jumis bei suprasti Jūsų poreikius bei pageidavimus.

Tam tikrais atvejais mes galime automatiškai tvarkyti Jūsų duomenis siekdami įvertinti Jūsų
kaip sveikatos priežiūros profesionalo savybes, susijusias su klinikine kryptimi, pasirinkta veikla
mokslo ir švietimo srityse. Tai darome Jūsų sutikimo pagrindu. Asmens duomenų teikimas
pirmiau nurodytais tikslais yra savanoriškas. Atkreipkite dėmesį, kad suteikę sutikimą, visada
galite jį atšaukti susisiekę su mumis naudodamiesi kontaktiniais duomenimis, pateiktais toliau
„Kaip su mumis susisiekti“ skirsnyje. Atkreipkite dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi
poveikio ankstesnės, iki sutikimo atšaukimo vykdytos Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiklos
teisėtumui.
Taip pat renkame Jūsų asmens duomenis iš Jūsų arba trečiųjų šalių tam, kad galėtume
tiesiogiai su Jumis susisiekti, užtikrinti, kad mūsų duomenų bazėse bus saugoma tiksli
informacija, ir laikytis teisinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, be apribojimų, taikomų pranešimų
apie nepageidaujamus reiškinius teikimui. Tai darome remdamiesi savo teisėtais interesais
valdyti savo santykius su Jumis arba todėl, kad turime teisinį įsipareigojimą tai daryti.
Tuo atveju, jei naudosime Jūsų asmens duomenis kitais, pirmiau neminėtais tikslais, asmens
duomenų surinkimo iš Jūsų metu pranešime Jums apie konkrečius tikslus ir, jei reikia, kokiu
pagrindu juos naudosime, tokiu mastu, kiek to reikalauja teisės aktai.
Su kuo galime dalytis Jūsų asmens duomenimis ir tarptautinis duomenų perdavimas
„Baxter“ yra visame pasaulyje veiklą vykdanti bendrovė, todėl siekdama pirmiau nurodytų
tikslų, ji gali perdavinėti Jūsų asmens duomenis kitoms „Baxter“ grupės įmonėms ir „Baxter“
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paslaugų teikėjams, kurie veikia jos vardu, pavyzdžiui, IT sistemų administravimo ir naudotojų
aptarnavimo paslaugų teikėjams bei IT įrankių sutikimams valdyti ir pranešimams el. paštu
siųsti tiekėjams. Šioms trečiosioms šalims draudžiama naudoti Jūsų asmens duomenis kitais
būdais, nei teikiant mums paslaugas, ir mes reikalaujame, kad jos užtikrintų tinkamą Jūsų
asmens duomenų apsaugos lygį. Daugiau informacijos apie „Baxter“ paslaugų teikėjus galite
gauti susisiekę su mumis el. paštu privacy@baxter.com.
Kai kurie pirmiau minėti gavėjai gali būtų įsikūrę arba vykdyti tam tikrą veiklą kitoje nei Jūsų
šalyje, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose („Baxter“ grupės juridinių asmenų ir jų
steigimo vietų sąrašas pateiktas adresu https://www.baxter.com/location-selector), kurioje
duomenų apsaugos įstatymai gali neužtikrinti apsaugos lygio, atitinkančio jūsų šalies
įstatymus. „Baxter“ taiko priemones, skirtas sukurti tinkamą duomenų apsaugos lygį,
užtikrinti, kad visi duomenų gavėjai taikys tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį ir kad bus
įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės apsaugos priemonės, skirtos Jūsų asmens
duomenims apsaugoti. Visiems tolesniems duomenų perdavimams (įskaitant perdavimą mūsų
susijusiems asmenims už EEE ribų) taikomi atitinkami tolesnių perdavimų reikalavimai,
numatyti galiojančiuose teisės aktuose.
Galite paprašyti informacijos apie „Baxter“ susijusius asmenis ir dukterines įmones bei visus
trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, taip pat susipažinti su apsaugos priemonių, kurias
įgyvendinome siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir privatumo teises, kopijomis
parašę adresu privacy@baxter.com arba susisiekę su mumis naudodamiesi kontaktiniais
duomenimis „Kaip su mumis susisiekti“ skirsnyje.
Tiek „Baxter International Inc.“, tiek „Baxter Healthcare Corporation“ laikosi ES-JAV privatumo
apsaugos nuostatų (angl. EU-U.S. Privacy Shield Framework) ir Šveicarijos-JAV privatumo
apsaugos nuostatų (angl. Swiss-U.S. Privacy Shield Framework), kuriuos nustatė JAV
komercijos departamentas, dėl asmeninės informacijos, perduodamos iš ES / EEE ir Šveicarijos
į Jungtines Amerikos Valstijas, rinkimo, naudojimo ir saugojimo. Tiek „Baxter International
Inc.“, tiek „Baxter Healthcare Corporation“ patvirtino Komercijos departamentui, kad laikosi
„Privacy Shield“ privatumo apsaugos programos principų. Jei yra neatitikimų tarp šio
Pranešimo dėl privatumo sąlygų ir „Privacy Shield“ principų, „Privacy Shield“ principams
teikiama pirmenybė. Norėdami daugiau sužinoti apie „Privacy Shield“ programą ir susipažinti
su „Baxter International Inc.“ ar „Baxter Healthcare Corporation“ įmonėms suteiktu
sertifikavimu pagal ją, apsilankykite interneto svetainėje https://www.privacyshield.gov/.
„Baxter International Inc.“ ir „Baxter Healthcare Corporation“ „Privacy Shield“ pranešimą galite
rasti interneto svetainėje www.baxter.com.
Jei vykdysime viso ar dalies mūsų turto ar operacijų pardavimą ar perdavimą, sudarydami
sandorį dėl akcijų ar turto, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti įsigyjančiai organizacijai,
kuri tvarkydama Jūsų asmens duomenis turi laikytis mažiausiai tokių pačių arba aukštesnių
saugojimo standartų. Įvykus tokiam pardavimui ar perdavimui, Jūs būsite apie jį informuoti ir
galėsite atšaukti savo sutikimą arba, atitinkamais atvejais, paprieštarauti, kad Jūsų asmens
duomenys būtų perduodami gavėjui ir kad jis juos tvarkytų ir naudotų.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis
Jūsų asmens duomenys bus saugomi toliau nurodytus laikotarpius:
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jei suteikėte mums savo sutikimą dėl rinkodaros, komercinių ir susijusių pranešimų
siuntimo, saugosime Jūsų duomenis tol, kol neatšauksite savo sutikimo gauti šiuos
pranešimus arba kol mes nustosime siųsti tokius pranešimus;
jei surinkome Jūsų asmens duomenis tik tam, kad siųstume Jums čia minimas apklausų
anketas, saugosime Jūsų asmens duomenis tol, kol neatsisakysite jas gauti, arba tol, kol
mums nebereikės siųsti Jums šių anketų, atsižvelgiant į tai, kuris įvykis įvyks pirmiau.
Vykdydami šias apklausas, saugosime Jūsų apklausų duomenis tol, kol būsite „Baxter“
klientu (-e) ir kol mums reikės informacijos, padėsiančios mums suprasti, kaip mums sekasi
mūsų veikla;
jei surinkome Jūsų duomenis netiesiogiai, t. y. gavome juos iš trečiųjų šalių, saugosime Jūsų
duomenis tol, kol pirmą kartą su Jumis susisieksime, o tolesnis duomenų saugojimas
priklausys nuo to, ar sutiksite su šiuo pranešimu dėl privatumo ir (arba), atitinkamais
atvejais, suteiksite savo sutikimą. Jei per pagrįstą laikotarpį nuo Jūsų duomenų surinkimo
susisiekti su Jumis nepavyks, duomenys bus ištrinti.

Jūsų teisės
Tam tikromis aplinkybėmis pagal vietos duomenų apsaugos įstatymus ir tam tikrus kitus vietos
įstatymus (įskaitant BDAR) Jums suteikiamos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis.
Šios teisės skirtingose šalyse / regionuose skiriasi. Galite paprašyti:
• prieigos prie savo asmens duomenų arba jų kopijų, įskaitant informaciją apie tai, ar mes
saugome Jūsų asmens duomenis, ir jei taip, kokius ir kokiais tikslais. Taip pat galite
paprašyti informacijos apie tai, kas gavo Jūsų asmens duomenis;
• kad mes ištaisytume Jūsų asmens duomenis, jei manote, kad jie netikslūs ar neišsamūs,
arba paprašyti, kad mes ištrintume arba pašalintume Jūsų asmens duomenis, nebent mes
turime teisinį įsipareigojimą juos saugoti arba vadovaujantis galiojančiais įstatymais mums
leidžiama juos saugoti dėl kitų priežasčių;
• kad mes apribotume Jūsų asmens duomenų tvarkymą, bet jų nepašalintume;
• kad mes perduotume Jums Jūsų asmens duomenis, kuriuos gavome iš Jūsų, kad
galėtumėte saugoti ir naudoti juos asmeniniais tikslais, taip pat galite paprašyti mūsų
pateikti šiuos asmens duomenis kitam juridiniam asmeniui.
Galite pasinaudoti savo teisėmis susisiekę su savo vietos „Baxter“ juridiniu asmeniu
pasinaudoję kontaktiniais duomenimis, pateiktais „Kaip su mumis susisiekti“ skirsnyje.
Kaip buvo aprašyta pirmiau, taip pat turite teisę atšaukti savo sutikimą arba neleisti naudoti
arba atskleisti Jūsų asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais arba tuo atveju, jei tai
daroma remiantis mūsų teisėtais interesais. Bet kada galite tai padaryti atsisakę gauti
rinkodaros ar kito tipo pirmiau aprašytus pranešimus, kuriuos gaunate savo sutikimo pagrindu,
taip pat apklausų anketas, vadovaudamiesi atsisakymo instrukcijomis, nurodytomis prie
atitinkamų pranešimų. Jei negalite pateikti atsisakymo tokiu būdu, susisiekite su mumis
pasinaudoję toliau pateiktais kontaktiniais duomenimis. Jei manote, kad naudojame,
atskleidžiame ar kitaip tvarkome Jūsų asmens duomenis teisės aktams prieštaraujančiu būdu,
galite pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai.
Mes apdorosime kiekvieną prašymą dėl Jūsų teisių panaudojimo, vadovaudamiesi galiojančiais
teisės aktais. Atkreipkite dėmesį, kad atsižvelgiant į aplinkybes kai kurios iš pirmiau nurodytų
teisių gali būti netaikomos.
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Kaip su mumis susisiekti
Savo prašymus ir klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite adresu:
UAB „Baxter Lithuania“
Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav.
+370 5 2527100
Taip pat galite pasinaudoti bet kuria savo teise arba gauti papildomos informacijos apie savo
teises, šį Pranešimą arba apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekę su
„Baxter“ duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu privacy@baxter.com.
B. Pasyvus asmens duomenų rinkimas
Informacija, renkama Jums naudojantis savo Vietos „Baxter“ svetainėmis
Su Jumis susijusi informacija gali būti generuojama ar automatiškai renkama Jums lankantis
„Baxter“ svetainėse, kurios naudoja įvairias technologijas ir funkcionalumus tam, kad Jums
būtų teikiamos mūsų paslaugos. Šios technologijos ir funkcionalumai gali naudoti unikalius
identifikatorius ir informaciją apie pageidavimus, pavyzdžiui, Jūsų naudotojo vardą, slaptažodį,
pageidavimus dėl rinkodaros, interneto protokolo (IP) adresą ir slapukus, kuriuose gali būti
informacijos, kuri gali būti laikoma asmens duomenimis, taip pat informacijos, kuri Jūsų
tiesiogiai neidentifikuoja, bet apibūdina Jūsų įrenginį, naršyklės tipą, operacinę sistemą,
kompiuterį ar mobilųjį įrenginį, Jūsų elgesį naršant ir naršymo duomenis pagal veiksmus,
kuriuos atliekate mūsų interneto svetainėje (toliau – Mūsų naudojamos sekimo technologijos).
Mūsų naudojamos sekimo technologijos
Siekiant įgyvendinti mūsų teisėtus interesus ir suteikti Jums tam tikras paslaugas ir funkcijas,
„Baxter“ svetainėje naudojamos įvairios toliau aprašytos technologijos.
Slapukai
Kaip ir daugelyje interneto svetainių, „Baxter“ svetainėse naudojami slapukai. Slapukas – tai
mažas failas, perduodamas į Jūsų kompiuterio standųjį diską siekiant padėti mums patobulinti
interneto svetainės turinį (pvz., jie padeda mums nustatyti, kurios svetainės skiltys yra
populiarios ir kurios mažiau populiarios, kad ateityje galėtume jas tobulinti) ir pritaikyti jį mūsų
lankytojams. Galite nustatyti savo naršyklę taip, kad slapukai būtų atmetami ir Jums būtų
pranešama, kuomet Jūsų kompiuteryje išsaugomas slapukas.
Slapukai gali būti naudojami skirtingai, atsižvelgiant į unikalias „Baxter“ interneto svetainių
savybes. Todėl norėdami gauti papildomos informacijos apie slapukų naudojimą, perskaitykite
slapukų politiką, pateiktą „Baxter“ svetainės apačioje.
Iš esmės, mes naudojame slapukus (ir kitas toliau nurodytas technologijas) šiais tikslais:
•

paslaugoms teikti: slapukas gali būti naudojamas siekiant suteikti Jums konkrečią
paslaugą. Pavyzdžiui, jei prisijungiate prie mūsų interneto svetainės srities, prieiga prie
kurios yra kontroliuojama, sukuriame laikinąjį seanso slapuką, kad nustatytume, jos Jūs
buvote autentifikuoti. Šiuose slapukuose saugomą informaciją sudaro įvairūs
duomenys, kuriuos serveris naudoja tam, kad būtų autentifikuotos naršyklės užklausos
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serveriui šio konkretaus seanso metu. Jei nuspręsite neleisti naudoti laikinojo slapuko,
negalėsite naršyti šiose internetinėse programose. Taip pat naudojame slapuką, kai
apsilankote „Baxter“ svetainėje ir paprašote, kad pateiktume Jums dokumentus arba
atsakymą. Pildant formą Jums gali būti suteikta galimybė pasirinkti, kad „Baxter“
svetainė išsaugotų slapuką Jūsų standžiajame diske. Galite pasirinkti gauti tokio tipo
slapuką, kad sutaupytumėte laiko pildydami formas ir (arba) vėliau vėl lankydamiesi
mūsų interneto svetainėje. Galite kontroliuoti slapukų naudojimą asmeninėje
naršyklėje, tačiau jei nuspręsite išjungti slapukus, kai kurių mūsų interneto svetainės
savybių, funkcijų ir paslaugų naudojimas gali būti apribotas;
interneto svetainės naudojimui palengvinti: jei naudojamas slapukas, „Baxter“
svetainė galės prisiminti informaciją apie Jūsų pageidavimus ir naršymo veiksmus tol,
kol uždarysite Jūsų esamą naršyklės langą (jei slapukas laikinasis) arba kol išjungsite ar
ištrinsite slapuką. Daugelis naudotojų naudojasi slapukais, kad galėtų kuo sklandžiau
naršyti interneto svetainėje. Turėtumėte žinoti, kad slapukai negali „įsibrauti“ į Jūsų
standųjį diską ir nusiųsti jų siuntėjui asmens duomenų iš Jūsų kompiuterio;
kad suprastume savo lankytojus: Jums apsilankius „Baxter“ svetainėje, mūsų
kompiuteriai gali automatiškai rinkti bendrus statistinius duomenis apie lankytojo
elgesį. Galime stebėti statistinius ir kitus duomenis, pavyzdžiui, kiek žmonių lankosi
mūsų svetainėje, naudotojo IP adresą, kuriuos puslapius žmonės aplanko, iš kokių
domenų ateina mūsų lankytojai, kokias naršykles žmonės naudoja ir kaip jie naršo
mūsų interneto svetainėje. Šiuo duomenis apie Jūsų apsilankymą naudojame tik jų
apibendrinimo tikslais. Šie statistiniai duomenys naudojami siekiant padėti mums
suprasti mūsų lankytojų interesus ir patobulinti mūsų interneto svetainės turinį ir
veikimą.
pateikti reklamą: mes taip pat galime pasitelkti trečiąsias šalis – paslaugų teikėjus, kurie
Baxter vardu mūsų svetainėje patalpina pikselius ar kitokias sekimo technologijas tam,
kad būtų personalizuotas trečiųjų šalių svetainių turinys ir jose pateikiama Baxter
prekių ir paslaugų reklama, galintys sudominti Jus, sprendžiant pagal Jūsų veiksmus
Baxter svetainėje. Žemiau skirsnyje „Reklama“ galite rasti papildomos informacijos,
įskaitant ir apie tai, kaip nustatyti naršyklę, kad ji atmestų slapukus ar neleistų veikti
kitoms sekimo technologijoms.

Žiniatinklio indikatoriai
Žiniatinklio indikatoriai (angl. web beacon) yra elektroniniai atvaizdai (dar vadinami vieno
pikselio gif failais (angl. single-pixel gif)) , kurie leidžia mums suskaičiuoti puslapio peržiūras
arba peržiūrėti mūsų slapukus. Iš esmės, bet kuris elektroninis atvaizdas, kuris peržiūrimas
kaip interneto puslapio dalis, įskaitant reklamjuostę, gali būti naudojamas kaip žiniatinklio
indikatorius. Žiniatinklio indikatoriai – tai įprastai labai maži, 1x1 pikselių dydžio, į
reklamjuostes panašūs failai, bet juos labai lengvą pamatyti „Internet Explorer“ naršyklėje
spustelėjus „Rodyti“ (angl. View) ir tuomet „Šaltinis“ (angl. Source). Žiniatinklio indikatoriai
tokie maži todėl, kad nebūtų naudojama vertinga kompiuterio ekrano erdvė, kurią geriau
naudoti naudingam turiniui atvaizduoti. Taip pat mes galime įtraukti žiniatinklio indikatorius į
HTML formos naujienlaiškius, kuriuose yra grafinių elementų ir kuriuos mes siunčiame juos
užsisakiusiems prenumeratoriams, norėdami suskaičiuoti, kiek naujienlaiškių buvo
perskaityta. Be to, kai kurie reklamos tinklai, teikiantys reklamą mūsų interneto svetainėse,
gali naudoti žiniatinklio indikatorius jų aiškiai matomose reklamjuostėse.
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Interneto protokolo (IP) adresai
Interneto protokolo (IP) adresai – unikalūs identifikatoriai, automatiškai priskiriami
kiekvienam kompiuteriui prisijungus prie interneto. Mes renkame visų mūsų interneto
svetainių lankytojų IP adresų informaciją ir registruojame juos tik sistemos administravimo
tikslais. IP adresai nenaudojami tapatybei nustatyti. Ši informacija padeda mums parengti
bendrą demografinę informaciją ir kitą informaciją apie šios svetainės naudojimą ir
patobulinti jos funkcijas. Mes nesiejame IP adresų su jokia asmenine identifikuojama
informacija. Kai kuriais atvejais mes taip pat galime naudoti IP adresus tam, kad trečiųjų šalių
svetainėse pateiktume Baxter prekių ir paslaugų reklamą, kuri gali sudominti Jus, sprendžiant
pagal Jūsų veiksmus Baxter svetainėje. Kaip nurodyta skirsnyje „Reklama“ žemiau, Jūs galite
nustatyti savo naršyklę, kad ji atmestų slapukus, ir tokia technologija nebus naudojama.
Analitiniai įrankiai
Analitiniai įrankiai ir technologijos – tai „Baxter“ svetainių elementas. Naudodami slapukus,
analitiniai įrankiai renka ir saugo tokius duomenis, kaip apsilankymo laikas, aplankyti puslapiai,
kiekviename „Baxter“ svetainių puslapyje praleistas laikas, IP adresas ir operacinės sistemos,
įdiegtos įrenginiuose, kurie naudojami „Baxter“ svetainei lankyti, tipas. Norėdami gauti
papildomos informacijos apie slapukų naudojimą, perskaitykite slapukų politiką, pateiktą
„Baxter“ svetainės apačioje.
Reklama
Mes taip pat galime pasitelkti trečiąsias šalis – paslaugų teikėjus, kurie Baxter vardu naudos
informaciją, surinktą aukščiau aprašytų technologijų pagalba tam, kad būtų personalizuotas
trečiųjų šalių svetainių turinys ir jose pateikiama Baxter prekių ir paslaugų reklama, galintys
sudominti Jus, sprendžiant pagal Jūsų veiksmus Baxter svetainėje. Kai kurie reklaminiai
pranešimai trečiųjų šalių svetainėse gali būti personalizuoti, t.y. pritaikyti Jums, atsižvelgiant į
tai, ką mes arba trečioji šalis – reklamos paslaugos teikėjas žino apie Jus ar naršymą Jūsų
kompiuteriu tiek Baxter, tiek trečiųjų šalių svetainėse. Tam tikrose jurisdikcijose, kai reikalauja
įstatymai, mes atliekame tai tik tada, kai Jūs sutinkate savo aktyviais veiksmais (angl. opt-in).
Jūs taip pat galite atsisakyti (angl. opt-out) gauti personalizuotą reklamą iš trečiųjų šalių –
paslaugų teikėjų, nustatydami savo naršyklę taip, kad ji nepriimtų slapukų. Instrukcijų, kaip
valdyti saugumo parinktis, ieškokite savo naršyklės pagalbos skyrelyje. Galite atsisakyti
reklamos, pagrįstos Jūsų interesais, per įmones dalyvaujančias vartotojo pasirinkimo
mechanizme, apsilankę toliau nurodytose svetainėse:
- Skaitmeninio reklamos aljanso (angl. Digital Advertising Alliance, DAA) savireguliavimo
opt-out puslapyje ir mobiliosios programėlės "AppChoices" parsisiuntimo puslapyje
(https://youradchoices.com/appchoices);
- Europos interaktyvios skaitmeninės reklamos aljanso (angl. European Interactive
Digital
Advertising
Alliance,
EDAA)
vartotojų
opt-out
puslapyje
(http://youronlinechoices.eu);
- -Reklamos tinkle iniciatyvos (angl. Network Advertising Initiative, NAI) savireguliavimo
opt-out puslapyje (http://optout.networkadvertising.org/).
Judriojo ryšio terpėje daugelio operatorių sistemose yra siūloma su įrenginiu susieta
atsisakymo (opt-out) galimybė, ir atitinkamas vartotojo pasirinkimas perduodamas įmonėms,
teikiančioms interesais pagrįstą reklamą. Norėdami nustatyti opt-out pasirinkimą mobiliojo
įrenginio identifikatoriuje (pvz., Apple IDFA ar Android GAID), apsilankykite įrenginio
gamintojo
puslapyje, kuriame pateikiamos egzistuojančių pasirinkimų instrukcijos.
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Informacijos, kaip siunčiami signalai, kuriais apribojamas reklamos sekimas Jūsų naudojamoje
operacinėje sistemoje, galite rasti čia: http://www.networkadvertising.org/mobile-choices.
Prašome atkreipti dėmesį, kad šie nustatymai turi būti atlikti kiekviename įrenginyje (įskaitant
kiekvieną naršyklę atskirame įrenginyje), kuriuo naudodamiesi pageidaujate opt-out
pasirinkimo. Jeigu Jūs išvalysite slapukus iš įrenginio arba naudositės kita naršykle ar įrenginiu,
turėsite atnaujinti opt-out pasirinkimą.
Saugumas
Mes taikome pagrįstas ir tinkamas apsaugos priemones, kad apsisaugotume nuo visų asmens
duomenų, kuriuos gauname apie Jus per Vietos „Baxter“ svetaines, praradimo, netinkamo
naudojimo ir pakeitimo. Laikomės atitinkamų saugumo standartų, kad apsaugotume turimus
asmens duomenis. Jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų saugumą, galite
susisiekti su mumis pasinaudoję kontaktiniais duomenimis, pateiktais pirmiau „Kaip su mumis
susisiekti“ skirsnyje.
SUTIKIMAS
Susipažinau su Pranešimu dėl privatumo ir suprantu, kad UAB „Baxter Lithuania“ (toliau –
„Baxter“) siekia gauti mano sutikimą dėl mano asmens duomenų naudojimo, atskleidimo ir
tvarkymo šiame Pranešime aprašytais tikslais. Sutinku, kad mano asmens duomenys būtų
tvarkomi šiais tikslais (prašome pažymėti tinkamus langelius):

☐ rinkodaros pranešimams siųsti siekiant reklamuoti „Baxter“ produktus, gydymo būdus ir
paslaugas, taip pat dalytis informacija apie renginius ir mokymosi galimybes;
☐ rinkos tyrimų projektams vykdyti ir norint susisiekti su manimi dėl konkrečių rinkos tyrimų
projektų ar kitos veiklos, kurioje dalyvavau;
☐ siekiant įvertinti Jūsų kaip sveikatos priežiūros profesionalo savybes, susijusias su klinikine
kryptimi, pasirinkta veikla mokslo ir švietimo srityse.
Suprantu, kad šis sutikimas yra savanoriškas ir kad galiu bet kada persigalvoti ir atšaukti savo
sutikimą be jokių nuobaudų, atsisakydama(s) rinkodaros arba reklaminių pranešimų
vadovaudamasi(s) atsisakymo instrukcijomis, pateiktomis atitinkamame pranešime. Taip pat
galiu atšaukti savo sutikimą susisiekęs (-usi) su „Baxter“ naudodamasi(s) kontaktiniais
duomenimis, pateiktais pirmiau „Kaip su mumis susisiekti“ skirsnyje. Suprantu, kad sutikimo
atšaukimas neturės poveikio duomenų tvarkymo iki jį atšaukiant teisėtumui.

______________________
Vardas, pavardė

_____________________
Parašas
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_____________________
Data

