Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal
Data intrării în vigoare: 20 martie 2020
Această Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ("Notă de informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal") vă oferă informații privind modul în care BAXTER HEALTHCARE SRL 90 Calea 13
Septembrie, room 6.15-6.16 District 5, 050713, Bucuresti Romania împreună cu afiliații, succesorii, cedenții și
subcontractanții acesteia ("Baxter" sau "noi")prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.

A. Colectarea activă a datelor cu caracter personal
Ce date cu caracter personal colectează Baxter despre dumneavoastră
Date cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră: Baxter va colecta următoarele date cu caracter
personal direct de la dumneavoastră: nume și prenume, email, spitalul sau instituția la care sunteți afiliat, oraș,
stat/provincie, cod poștal, țară, număr de telefon mobil, număr de telefon fix, fax, specialitate profesională, funcție,
interes în zona de produse, interese în programe/activități și canale.
Date cu caracter personal colectate de la terți: Baxter obține următoarele tipuri de date cu caracter personal
despre dumneavoastră de la terți: nume și prenume, spitalul sau instituția la care sunteți afiliat, oraș, stat/provincie,
cod poștal, țară în care se află spitalul sau instituția la care sunteți afiliat, și specialitatea profesională. Baxter obține
aceste date cu caracter personal de la societăți terțe care colectează aceste detalii din surse publice, cum ar fi siteul web al spitalului sau instituției la care sunteți afiliat.
Data suplimentare colectate fie de la dumneavoastră, fie de la terți: tipul de calificări profesionale/recomandări (de
ex., doctor etc.), stadiu activitate (activ sau nu), publicații, zone de recunoaștere internațională (de ex., țări sau
regiuni în care sunteți recunoscut/ă), domenii de specialitate sau experiență și expertiză (de ex., angajamente de
intervenție în calitate de vorbitor, activități de cercetare, comitete consultative etc.), calitatea de membru sau
participarea in asociații științifice, experiența cu produsele sau terapiile Baxter, participarea la inițiativele Baxter,
capacitățile lingvistice, CV-ul dumneavoastră, adresa IP a paginii web cu informații biografice sau profesionale. În
cele din urmă, putem importa un link în profilul dvs. LinkedIn, vă rugăm să aveți în vedere faptul că LinkedIn cade
sub incidența politicii acestora proprii privind protecția datelor cu caracter personal.

De ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Când Baxter colectează datele dumneavoastră cu caracter personal de la dumneavoastră sau de la terți, putem
folosi datele în scopul contactării telefonice și/sau transmiterii către dumneavoastră, inclusiv prin email, a
comunicărilor de marketing pentru promovarea produselor, terapiilor și serviciilor noastre, oferindu-vă alte informații
despre produsele/terapiile noastre, inclusiv informații științifice și lucrări de cercetare, buletine informative, precum
și despre evenimente și oportunitățile educative în domeniile dumneavoastră de interes. În plus, putem utiliza datele
dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta în mod direct sau prin intermediul terților în vederea
desfășurării Proiectelor de cercetare de piață care au scopul de a strânge informații de la dumneavoastră cu privire
la produsele sau terapiile noastre, inclusiv experiența dvs. cu acestea și informații privind bolile specifice care sunt
în zona de activitate sau de interes a Baxter. De asemenea, putem stoca aceste date pentru a comunica mai
departe cu dumneavoastră în legătură cu Proiectele specifice de cercetare de piață sau alte activități la care ați
participat. Procedăm astfel pe baza consimțământului dumneavoastră. În formularul de consimțământ, Baxter vă
va solicita să furnizați informații despre domeniile dvs. de interes și preferințele selectate. Furnizarea de date cu
caracter personal pentru scopurile descrise mai sus este voluntară. Dacă nu consimțiți la prelucrarea de către
Baxter a datelor dvs. cu caracter personal, nu vă vom trimite niciuna dintre comunicările sau informațiile menționate
mai sus. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, dacă vă exprimați consimțământul, îl puteți retrage oricând sau
puteți modifica oricând preferințele urmând instrucțiunile de dezabonare disponibile în formularul de consimțământ.
De asemenea, vă puteți retrage consimțământul contactându-ne la datele de contact din secțiunea „Cum ne puteți
contacta” de mai jos. Rețineți că retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs.
cu caracter personal înainte de retragerea consimțământului.
De asemenea, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs. sau de la terți sau din baze de date
publice pentru a înțelege mai bine pregătirea științifică și domeniile dumneavoastră de expertiză, precum și
preferințele profesionale, interesele, recunoașterea profesională și participarea la forurile sau asociațiile științifice,
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precum și activitățile profesionale la alegere, inclusiv activități de cercetare, publicații, activități de intervenție în
calitate de vorbitor, consilii consultative, bazate și pe interacțiunea Baxter cu dvs., dacă este cazul. Procedăm astfel
pentru a identifica domeniile de colaborare cu Baxter care ne-ar permite să creăm oportunități de îmbunătățire a
schimbului științific și a îngrijirii medicale. De asemenea, este posibil să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal
pentru a vă trimite prin e-mail un sondaj cu privire la colaborarea noastră. Procedăm astfel în baza intereselor
noastre legitime pentru gestionarea relației noastre cu dumneavoastră și pentru înțelegerea preferințelor și nevoilor
dumneavoastră.
În anumite cazuri, putem efectua prelucrări automate ale datelor dumneavoastră, în scopul evaluării caracteristicilor
dumneavoastră de profesionist în domeniul sănătății în raport cu preferințele clinice, activitățile științifice și
educaționale alese. Procedăm astfel în baza consimțământului dumneavoastră. Furnizarea de date cu caracter
personal în scopurile descrise mai sus este voluntară. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, dacă vă exprimați
consimțământul, îl puteți retrage oricând contactându-ne la datele de contact din secțiunea „Cum ne puteți contacta”
de mai jos. Rețineți că retragerea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter
personal înainte de retragerea consimțământului.
De asemenea, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal de la dvs. sau de la terți pentru a comunica
direct cu dumneavoastră, pentru a păstra bazele noastre de date corecte și pentru a respecta obligațiile legale, cum
ar fi, fără limitare, raportarea efectelor adverse. Procedăm astfel în baza intereselor noastre legitime pentru a
gestiona relația dumneavoastră cu noi sau întrucât avem o obligație legală.
În cazul în care folosim datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri, nemenționate mai sus, vă vom informa în
legătură cu scopurile specifice și, atunci când este necesar, baza în care procedăm astfel, în momentul în care
colectăm datele cu caracter personal de la dumneavoastră, în măsura prevăzută de lege.

Către cine putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal și transferuri
internaționale de date
Baxter este o societate internațională și, în scopurile indicate mai sus, Baxter poate transfera datele dvs. cu caracter
personal către alte societăți din grupul Baxter și către prestatorii de servicii care acționează în numele Baxter, cum
ar fi prestatorii de servicii de administrare a sistemului IT și servicii de asistență pentru utilizatori, precum și furnizorii
de instrumente IT pentru gestionarea consimțământului și servicii de corespondență. Este restricționată utilizarea
de către aceste terțe părți a datelor dvs. cu caracter personal în alt mod decât pentru prestarea de servicii pentru
noi și le solicităm să ofere un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe
informații despre prestatorii de servicii ai Baxter, vă rugăm să ne contactați la privacy@baxter.com.
Unii dintre destinatarii menționați mai sus vor fi localizați sau pot avea operațiuni relevante în afara țării
dumneavoastră, cum ar fi în Statele Unite (lista entităților Grupului Baxter și sediile acestora sunt indicate la
https://www.baxter.com/locator-selector), unde legislația privind protecția datelor ar putea să nu ofere un nivel de
protecție echivalent cu legislația din țara dumneavoastră. Baxter utilizează măsuri pentru a oferi un nivel adecvat
de protecție a datelor, pentru a se asigura că toți destinatarii datelor vor oferi un nivel adecvat de protecție a datelor
cu caracter personal și că există măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele
cu caracter personal. Orice transfer ulterior (inclusiv către entitățile noastre afiliate din afara SEE) este supus unor
cerințe de transfer ulterioare adecvate, astfel cum este prevăzut în legislația aplicabilă.
Puteți solicita informații despre entitățile afiliate și filialele Baxter și prestatorii terți de servicii, și puteți accesa copii
ale garanțiilor pe care le-am implementat pentru a vă proteja datele cu caracter personal și drepturile
dumneavoastră în legătură cu protecția datelor cu caracter personal, contactându-ne la privacy@baxter.com sau
la datele de contact din secțiunea „Cum ne puteți contacta”.
Baxter International Inc. și Baxter Healthcare Corporation respectă fiecare Cadrul Scutului de Confidențialitate UE
- S.U.A. și al Scutului de Confidențialitate Elveția-S.U.A., așa cum a fost stabilit de Departamentul de Comerț al
S.U.A. cu privire la colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor cu caracter personal de la UE/SEE și Elveția către
Statele Unite ale Americii. Baxter International Inc. și Baxter Health Care Corporation a confirmat fiecare
Departamentului de Comerț că aderă la Principiile Scutului de Confidențialitate. În caz de conflicte între termenii
acestei Note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și Principiile Scutului de Confidențialitate,
Principiile Scutului de Confidențialitate vor guverna. Pentru mai multe informații despre programul privind Scutul de
Confidențialitate și pentru a vizualiza certificarea privind Scutul de Confidențialitate deținută de Baxter International
Inc. sau Baxter Healthcare Corporation, vizitați https://www.privacyshield.gov/. Vizitați www.baxter.com pentru
notificarea Baxter International Inc. și Baxter Healthcare Corporation privind Scutul de Confidențialitate.
Dacă suntem implicați într-o vânzare sau transfer, integral sau parțial, al activelor comerciale sau operațiunilor prin
intermediul unei vânzări de acțiuni sau active, datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate organizației
dobânditoare care va avea cel puțin aceleași standarde sau standarde mai ridicate de diligență în gestionarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care are loc o astfel de vânzare sau un astfel de transfer,
veți fi informat despre acest lucru și vă puteți retrage consimțământul sau - după caz– puteți să vă opuneți
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transferului datelor dumneavoastră cu caracter personal și prelucrării și utilizării datelor dumneavoastră cu caracter
personal de către cesionar.

Care este perioada de păstrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate pentru următoarele perioade de timp:
•
Dacă v-ați exprimat consimțământul pentru a vă trimite comunicări de marketing, comerciale și alte tipuri de
comunicări aferente, vom păstra datele dvs. până când vă retrageți consimțământul de a primi aceste
comunicări sau până când nu vom mai trimite aceste tipuri de comunicări;
•
Dacă am colectat datele dvs. cu caracter personal doar pentru a vă trimite sondajele menționate aici, vom
păstra datele dvs. de contact până când renunțați să le mai primiți sau până când nu mai este nevoie să vă
trimitem astfel de sondaje, oricare dintre aceste situații se produce mai întâi. Ca parte a acestor sondaje, vom
păstra datele dvs. de sondaj atâta timp cât rămâneți colaboratorul Baxter și avem nevoie de informații care să
ne ajute să înțelegem modul în care ne prestăm activitatea.
•
Dacă am colectat datele dvs. în mod indirect, adică de la terți, vă vom păstra datele până la primul nostru
contact cu dvs. și păstrarea ulterioară va face obiectul primirii acestei note de informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și/sau a consimțământului dvs., după caz. Dacă nu vă putem contacta într-o
perioadă rezonabilă de timp de la ziua colectării datelor dvs., datele vor fi șterse.

Drepturile dumneavoastră
În anumite împrejurări, legislația locală privind protecția datelor și anumite legi locale (inclusiv GDPR) vă oferă
drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal. Aceste drepturi diferă în funcție de țară/regiune. Puteți solicita:
•
•
•
•

Accesul la sau copii ale datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv informația dacă deținem date cu caracter
personal care vă privesc și, în caz afirmativ, ce fel de date și în ce scopuri. De asemenea, puteți solicita
informații despre cine a primit datele dvs. cu caracter personal.
Să corectăm datele dvs. cu caracter personal în cazul în care considerați că sunt inexacte sau incomplete sau
puteți solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem obligația legală de
a le păstra sau dacă legislația în vigoare ne permite altfel să le păstrăm.
Să restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și să nu le ștergem.
Să vă furnizăm datele dvs. cu caracter personal pe care le-am obținut de la dvs., astfel încât să le puteți stoca
și reutiliza pentru uzul personal și ne puteți solicita să furnizăm aceste date cu caracter personal unei alte
entități.

Vă puteți exercita drepturile contactând entitatea locală Baxter folosind datele de contact furnizate în secțiunea
„Cum ne puteți contacta”.
Conform celor de mai sus, aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul sau de a vă opune utilizării
și divulgării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau dacă se bazează pe interesele
noastre legitime. Puteți proceda astfel în orice moment „renunțând” la comunicările de marketing sau alte tipuri de
comunicări descrise mai sus pe care le primiți în baza consimțământului exprimat, precum și la sondaje în
conformitate cu instrucțiunile de dezabonare incluse în comunicările specifice. Dacă nu vă puteți opune prin
renunțare în acest mod, vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate mai jos. În cazul în care
considerați că folosim, divulgăm sau prelucrăm datele cu caracter personal într-un mod care nu este în conformitate
cu legea, puteți depune o plângere la o autoritate de protecție a datelor din țara dumneavoastră.
Vom gestiona orice solicitare de exercitare a drepturilor în conformitate cu legea aplicabilă. Vă rugăm să aveți în
vedere faptul că, în funcție de împrejurări, este posibil ca unele dintre drepturile de mai sus să nu se aplice.

Cum ne puteți contacta
Puteți transmite solicitările sau întrebările referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la:
BAXTER HEALTHCARE SRL
90 Calea 13 Septembrie, room 6.15-6.16 District 5, 050713,
Bucuresti Romania
Puteți exercita orice sau toate drepturile dumneavoastră sau puteți obține informații suplimentare cu privire la
drepturile dumneavoastră, la prezenta Notă de informare sau la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter
personal contactând Responsabilul cu Protecția Datelor din cadrul Baxter prin email la: privacy@baxter.com;
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B. Colectarea pasivă a datelor cu caracter personal
Informații colectate prin intermediul Paginilor de Internet locale ale Baxter
Informațiile dvs. pot proveni, pot fi generate sau pot fi colectate automat prin interacțiunile dvs. cu Paginile de
Internet ale Baxter care conțin diverse tehnologii și funcționalități pentru a vă oferi serviciile noastre. Aceste
tehnologii și funcționalități pot include identificatori unici și informații despre preferințe, cum ar fi numele dvs. de
utilizator, parola, preferințele de marketing, adresa protocolului Internet („IP”) sau module cookie, ce pot conține
informații care pot fi considerate date cu caracter personal, precum și informații care nu vă identifică direct, dar care
corespund dispozitivului dvs., tipului browserului, sistemului de operare, computerului sau dispozitivului mobil,
comportamentului dvs de navigare . și fluxului de click-uri din acțiunile pe care le întreprindeți pe site-ul nostru web,
„Tehnologiile de urmărire pe care le folosim”.
Tehnologiile de urmărire pe care le folosim
Pagina de Internet locală a Baxter utilizează diverse tehnologii ca parte a intereselor noastre legitime pentru a vă
oferi anumite servicii și funcționalități, după cum urmează.

Module cookie
Similar multor pagini de Internet, Paginile de Internet Baxter utilizează „module cookie”. Un modul cookie este un
fișier de mici dimensiuni care este transferat pe unitatea hard drive a calculatorului dvs. pentru a ne ajuta să
îmbunătățim conținutul (de exemplu, ne ajută să stabilim ce părți ale site-ului sunt populare și care sunt mai puțin
populare, ca să putem îmbunătăți aceste zone pe viitor) și personaliza conținutul site-ului pentru vizitatorii noștri.
Puteți stabili setări pentru browserul dvs. care să respingă modulele cookie și să vă anunțe când este introdus un
modul cookie pe calculatorul dvs.
Utilizarea modulelor cookie poate varia în funcție de caracteristicile unice ale Paginilor de Internet Baxter. Prin
urmare, vă rugăm să consultați politica privind modulele cookie inclusă în partea de jos a Paginii de Internet locale
Baxter pentru orice informații suplimentare despre utilizarea modulelor cookie.
În general, utilizăm module cookie (și celelalte tehnologii identificate mai jos) în următoarele scopuri:
•

Pentru a presta un serviciu: un modul cookie poate fi utilizat pentru a vă oferi un serviciu specific. De
exemplu, dacă vă conectați la o secțiune cu acces controlat a site-ului nostru, setăm un modul cookie de
sesiune temporar pentru a stabili că ați fost autentificat. Informațiile conținute în aceste module cookie
constau în date randomizate utilizate de server pentru a autentifica solicitările browserului către server
pentru acea sesiune particulară. Dacă alegeți să nu acceptați un modul cookie temporar, nu veți putea
naviga în aceste aplicații online. De asemenea, folosim un modul cookie atunci când vizitați Paginile de
Internet Baxter și solicitați documentație sau un răspuns de la noi. Când completați un formular, vi se poate
da posibilitatea ca Paginile de Internet Baxter să livreze un modul cookie către unitatea dvs. hard locală.
Ați putea alege să primiți acest tip de modul cookie pentru a economisi timp în completarea formularelor
și/sau revizitarea paginii noastre de Internet. Puteți controla utilizarea modulelor cookie la nivel de browser
individual, dar dacă alegeți să dezactivați modulele cookie, aceasta poate limita utilizarea anumitor
caracteristici sau funcții de pe pagina noastră de Internet sau serviciul nostru.

•

Pentru a facilita utilizarea paginii de Internet: Dacă este folosit un modul cookie, Pagina de Internet Baxter
va putea reține informații despre preferințele și mișcarea dvs., fie până când ieșiți din fereastra curentă a
browserului (dacă modului cookie este temporar), fie până când dezactivați sau ștergeți modulul cookie.
Mulți utilizatori preferă să utilizeze module cookie pentru a-i ajuta să navigheze pe o pagină de Internet
cât mai ușor posibil. Rețineți că modulele cookie nu pot să vă „invadeze” unitatea hard și să returneze
expeditorului date cu caracter personal din calculatorul dumneavoastră.

•

Pentru a ne înțelege vizitatorii: Când vizitați Pagina de Internet Baxter, calculatoarele noastre pot colecta
automat statistici în formă agregată despre comportamentul vizitatorului. Putem monitoriza statisticile și
alte date, cum ar fi câți oameni vizitează pagina noastră de Internet, adresa IP a utilizatorului, paginile pe
care utilizatorii le vizitează, din ce domenii provin vizitatorii noștri, ce browser utilizează și cum se
deplasează pe pagina noastră de Internet. Folosim aceste date despre vizita dvs. doar în scopuri de
agregare. Aceste statistici sunt folosite pentru a ne ajuta să înțelegem interesele vizitatorilor noștri și să
îmbunătățim conținutul și performanța paginii noastre de Internet.

•

Pentru a difuza anunțuri publicitare: De asemenea, putem angaja furnizori terți de servicii pentru a plasa
pixeli sau altă tehnologie de urmărire pe Pagina noastă de Internet, în numele Baxter, pentru a personaliza
conținutul, precum și pentru a vă difuza anunțuri pe pagini de Internet terțe cu privire la bunurile sau
serviciile Baxter care vă pot interesa, în funcție de interacțiunea dvs. cu Paginile de Internet Baxter. Vă
rugăm să consultați secțiunea „Publicitate” de mai jos pentru informații suplimentare, inclusiv modul de
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ajustare a setărilor browserului dvs. pentru a nu accepta aceste module cookie sau altă tehnologie de
urmărire.
Semnalizatoare web
Semnalizatoarele sunt imagini electronice (numite „gif cu un singur pixel” sau „semnalizator web”) care ne permit
să contorizăm vizualizările paginilor sau să accesăm modulele noastre cookie. În general, orice imagine electronică
vizualizată ca parte a unei pagini web, inclusiv un banner publicitar, poate acționa ca un semnalizator web.
Semnalizatoarele web sunt de regulă foarte mici, cu dimensiunea de 1x1 pixeli, fișiere asemănătoare bannere-lor,
dar prezența acestora poate fi văzută cu ușurință în Internet Explorer accesând „Vizualizează” și apoi pe „Sursă”.
Semnalizatoarele web sunt atât de mici pentru a nu folosi spațiu valoros pe ecranul calculatorului, care este mai
bine utilizat pentru a afișa conținut util. De asemenea, putem include semnalizatoare web în buletine informative în
format HTML, care conțin grafică pe care o trimitem abonaților care sunt înscriși pentru a contoriza numărul de
buletine informative citite. În plus, unele rețele publicitare care difuzează anunțuri pe siturile noastre web pot utiliza
semnalizatoare web în anunțurile vizibile în mod clar.

Adrese IP (Internet Protocol)
Adresele IP (Internet Protocol) sunt identificatori unici alocați automat fiecărui calculator atunci când se conectează
la Internet. Colectăm informații despre adresa IP de la orice vizitator pe Paginile noastre de Internet și le înregistrăm
numai în scopuri de administrare a sistemului. Adresele IP nu sunt utilizate pentru identificare. Aceste informații ne
ajută să pregătim informații demografice agregate și alte informații cu privire la utilizarea acestei pagini de Internet
și să îmbunătățim funcțiile acestuia. Nu corelăm adresele IP cu nicio informație care poate fi identificabilă personal.
În unele cazuri, este posibil să folosim și adrese IP pentru a vă difuza anunțuri pe pagini web ale unor terțe părți cu
privire la bunurile sau serviciile Baxter care vă pot interesa în funcție de interacțiunea dvs. cu Paginile de Internet
Baxter. După cum este descris mai jos în secțiunea „Publicitate”, puteți renunța la această tehnologie prin ajustarea
setărilor browserului pentru a nu accepta module cookie.

Instrumente Analytics
Instrumentele și tehnologiile Analytics sunt prezente pe Paginile de Internet ale Baxter. Prin utilizarea modulelor
cookie, Instrumentele Analytics colectează și stochează date cum ar fi ora vizitei, paginile vizitate, timpul petrecut
pe fiecare pagină a Paginilor de Internet Baxter, adresa IP și tipul de sistem de operare utilizat pe dispozitivele
utilizate pentru a accesa o Pagina de Internet Baxter. Vă rugăm să consultați politica privind modulele cookie inclusă
în partea de jos a Paginii de Internet Baxter pentru orice informații suplimentare despre utilizarea modulelor cookie.
Publicitate: Putem implica și prestatori terți de servicii pentru a utiliza informațiile colectate prin utilizarea
tehnologiilor descrise mai sus în numele Baxter pentru a personaliza conținutul, precum și pentru a vă difuza
anunțuri pe situri terțe cu privire la bunurile sau serviciile Baxter care v-ar putea interesa pe baza interacțiunii cu
Paginile de Internet Baxter. Unele dintre anunțurile de pe paginile de Internet terțe pot fi personalizate, ceea ce
înseamnă că acestea sunt destinate să fie relevante pentru dvs., pe baza a ceea ce noi sau prestatorul terț de
servicii care difuzează anunțul, știm despre dvs. sau despre activitatea de navigare a calculatorului dvs. atât pe
Paginile de Internet Baxter, cât și pe site-uri terțe. După cum prevede legea, în anumite jurisdicții vom proceda
astfel numai în baza consimțământului dvs. de înscriere. De asemenea, puteți renunța la primirea de anunțuri
personalizate de la prestatorii noștri terți de servicii, prin ajustarea setărilor browserului pentru a nu accepta module
cookie. Vă rugăm să consultați secțiunea „ajutor” a browserului pentru instrucțiuni privind gestionarea preferințelor
de securitate. Pentru a renunța la publicitatea în funcție de interese a societăților participante la următoarele
mecanisme de alegere a consumatorului, vă rugăm să vizitați:
-Pagina de auto-reglementare cu privire la opțiunea renunțare a
(http://optout.aboutads.info/) și pagina de descărcare pe bază
(https://youradchoices.com/appchoices)
-Pagina de renunțare de către consumator a European Interactive
(http://youronlinechoices.eu)
-Pagina de auto-reglementare cu privire la opțiunea de renunțare a
(http://optout.networkadvertising.org/).

Digital Advertising Alliance (DAA)
de aplicații mobile "AppChoices"
Digital Advertising Alliance (EDAA)
Network Advertising Initiative (NAI)

În mediul mobil, majoritatea sistemelor de operare mobile oferă opțiuni de renunțare bazate pe dispozitive care sunt
transmise societăților care oferă publicitate în funcție de interese. Pentru a stabili o preferință de renunțare pentru
un identificator al unui dispozitiv mobil (cum ar fi IDFA de la Apple sau GAID de la Android), accesați paginile cu
instrucțiuni de alegere ale producătorului dispozitivului sau citiți mai multe despre trimiterea de semnale pentru a
limita
urmărirea
anunțurilor
pentru
sistemul
dumneavoastră
de
operare
aici:
http://www.networkadvertising.org/mobile-choices.
Vă rugăm să rețineți că aceste setări trebuie efectuate pe fiecare dispozitiv (inclusiv pe fiecare browser de pe
fiecare dispozitiv) pentru care doriți să renunțați, iar dacă ștergeți modulele cookie sau dacă utilizați un browser
sau dispozitiv diferit, va trebui să vă reînnoiți preferințele de renunțare.
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Securitate
Avem la dispoziție măsuri de securitate rezonabile și adecvate pentru a vă proteja împotriva pierderii, utilizării
neadecvate și modificării datelor cu caracter personal pe care le primim în legătură cu dumneavoastră prin
intermediul Paginilor de Internet locale ale Baxter. Menținem standarde rezonabile de securitate pentru a proteja
datele cu caracter personal pe care le păstrăm. Dacă aveți întrebări cu privire la securitatea datelor cu caracter
personal, ne puteți contacta utilizând celelalte date de contact din secțiunea „Cum ne puteți contacta” de mai sus.
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