Pranešimas dėl privatumo
Įsigalioja 2020 m. gruodžio 17 d.

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. 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.
Pasyviai renkami asmens duomenys: „Baxter“ gali rinkti asmens duomenis naudodama
slapukus ar kitas panašias technologijas. Šios technologijos gali būti naudojamos įvairias
būdais, atsižvelgiant į unikalias „Baxter“ interneto svetainių savybes. Todėl, norėdami gauti
papildomos informacijos apie slapukų naudojimą, perskaitykite slapukų politiką, pateiktą
„Baxter“ svetainės apačioje. Taip pat galite pakoreguoti slapukų nustatymus savo įrenginyje.
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,
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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
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.
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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“
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, kurioje duomenų apsaugos įstatymai gali
neužtikrinti apsaugos lygio, atitinkančio jūsų šalies įstatymus. „Baxter“ taiko priemones,
skirtas sukurti tinkamą duomenų apsaugos lygį, pavyzdžiui, tuo metu galiojančias standartines
sutarčių sąlygas, ir užtikrina, kad visi duomenų gavėjai taikys tinkamą asmens duomenų
apsaugos lygį ir kad bus įgyvendintos tinkamos techninės bei organizacinės apsaugos
priemonės, skirtos Jūsų asmens duomenims apsaugoti.
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
Įprastai Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu to reikalauja teisės aktai ar
duomenų tvarkymo tikslai. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenys bus saugomi toliau
nurodytus laikotarpius:
• 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
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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.
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.
Kaip su mumis susisiekti
Savo prašymus ir klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite adresu:
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UAB „Baxter Lithuania“
Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., Vilniaus r. sav., Lietuva
+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.
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