Izjava o varstvu osebnih podatkov
Velja od: 5. 1. 2022
S to izjavo o varstvu osebnih podatkov (»Izjava«) vas obveščamo o tem, kako družba BAXTER farmacevtska
družba d.o.o., skupaj s svojimi povezanimi osebami, (»Baxter« ali »mi«) obdeluje vaše osebne podatke. Če
potrebujete več informacij, nam pišite na privacy@baxter.com.

Zbiranje osebnih podatkov
Na koga se ta Izjava nanaša
Posamezniki, na katere se nanaša obdelava osebnih podatkov, kot je opisana v tej Izjavi, so:
•
zdravstveni delavci,
•
delavci v bolnišnicah (npr. zaposleni v administraciji, oddelku nabave, financ itd.),
•
drugi deležniki, s katerimi družba Baxter izmenjuje informacije pri opravljanju svoje dejavnosti (npr.
predstavniki ministrstva ali regulativnega organa, akademiki itd.),
v nadaljevanju vsi imenovani »stiki« ali »vi«.

Katere vaše osebne podatke zbira družba Baxter
Osebni podatki, ki jih zagotovite sami: Družba Baxter bo naslednje osebne podatke prejela neposredno od vas:
ime in priimek, e-pošta, bolnišnica ali ustanova, s katero ste povezani, mesto, država/provinca, poštna številka,
država, mobilni telefon, stacionarni telefon, faks, področje strokovne specializacije, poklicna funkcija, področje
zanimanja pri izdelkih, strokovno znanje ali pripadnost, zanimanje za programe/dejavnosti/izdelke/terapije in
interesna področja, znanstvene, raziskovalne ali svetovalne dejavnosti, objave, avtorstvo.
Osebni podatki, ki jih prejmemo s strani tretjih oseb: Družba Baxter naslednje vrste vaših osebnih podatkov
pridobi od tretjih oseb, tudi iz javno dostopnih podatkovnih baz ali javno dostopnih strani ali platform družbenih
omrežji: vaše ime in priimek, bolnišnica ali ustanova, s katero ste povezani, mesto, država/provinca, poštna številka,
država bolnišnice ali ustanove, s katero ste povezani, in vaša strokovna specializacija, področje zanimanja pri
izdelkih in/ali terapijah, strokovno znanje ali pripadnost, zanimanje za programe/dejavnosti/izdelke in interesna
področja, znanstvene, raziskovalne ali svetovalne dejavnosti, objave, avtorstvo. Družba Baxter te osebne podatke
prejme s strani tretjih oseb, ki takšne podatke zbirajo iz javno dostopnih virov, kot je na primer spletno mesto vaše
bolnišnice ali ustanove, s katero ste povezani.
Dodatni osebni podatki, ki jih prejmemo od vas ali tretjih oseb: poklicne kvalifikacije/usposobljenost (npr. doktor
medicine itd.), status (aktiven ali neaktiven), objave, področja mednarodnega priznanja (npr. države ali regije, v
katerih ste priznani), področja posebnih kompetenc ali izkušenj in strokovnega znanja (npr. udejstvovanje kot
govornik, raziskovalne dejavnosti, svetovalni odbori itd.), članstvo ali sodelovanje v znanstvenih ali drugih
združenjih za terapevtsko področje, povezano z družbo Baxter, vaše izkušnje z izdelki ali terapijami družbe Baxter,
vaše sodelovanje v pobudah družbe Baxter, vaše znanje jezikov, vaš življenjepis, IP naslov spletne strani z vašimi
biografskimi podatki ali vaše strokovne spletne strani. Uvozimo lahko tudi povezavo do vašega profila v LinkedIn.
Pri tem opozarjamo, da za LinkedIn velja njihova izjava o varstvu osebnih podatkov.
Osebni podatki, ki se zbirajo pasivno: Družba Baxter lahko zbira osebne podatke z uporabo piškotkov ali drugih
podobnih tehnologij. To se lahko razlikuje glede na edinstvene funkcije spletnih mest družbe Baxter. Zato za vse
dodatne informacije preglejte pravilnik o piškotkih, ki je vključen na dnu spletnega mesta lokalne družbe Baxter,
vedno pa lahko prilagodite nastavitve piškotkov.

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke
Družba Baxter vaše osebne podatke, ki jih pridobi neposredno od vas ali od tretjih oseb, lahko uporabi za namene
vzpostavljanja stika z vami po telefonu in/ali pošiljanja trženjskih sporočil za promocijo svojih izdelkov, terapij in
storitev, tudi po e-pošti, za zagotavljanje drugih informacij o izdelkih/terapijah, vključno z znanstvenimi
informacijami, dokumenti o raziskavah, novicami in obvestili, pa tudi za izmenjavo informacij o dogodkih, spletnih
seminarjih in drugih virtualnih dejavnostih ter priložnostih za izobraževanje na področjih, ki vas zanimajo. Poleg
tega lahko vaše osebne podatke uporabimo, da neposredno ali prek tretjih oseb stopimo v stik z vami za izvajanje
projektov tržnih raziskav, katerih cilj je pridobiti informacije od vas o naših izdelkih ali terapijah, vključno z vašimi
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izkušnjami z njimi, ter informacije v zvezi s posebnimi boleznimi, ki spadajo na področje dejavnosti ali zanimanja
družbe Baxter. Te podatke lahko shranimo tudi za nadaljnjo komunikacijo z vami v zvezi z določenimi projekti tržnih
raziskav ali drugimi dejavnostmi, v katerih ste sodelovali. To poteka na podlagi vaše privolitve. Družba Baxter vas
bo prosila, da v obrazcu za privolitev navedete področja, ki vas zanimajo, in svoje želje. Posredovanje vaših osebnih
podatkov za namene, opisane v prejšnjih stavkih, je prostovoljno. Če se ne strinjate, da družba Baxter obdeluje
vaše osebne podatke, vam ne bomo poslali nobenega od zgoraj navedenih sporočil ali obvestil. Če pa privolitev
podate, jo lahko kadar koli prekličete ali spremenite svoje želje, kot je opisano v navodilih za odjavo, ki so na voljo
v obrazcu za privolitev. Privolitev lahko prekličete tudi tako, da stopite v stik z nami, kot je navedeno v spodnjem
razdelku »Stik z nami«. Pri tem opozarjamo, da preklic vaše privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave vaših
osebnih podatkov pred preklicem privolitve.
Vaše osebne podatke, ki jih pridobimo neposredno od vas ali od tretjih oseb ali iz javno dostopnih podatkovnih baz,
lahko obdelujemo tudi z namenom, da bi bolje razumeli vaše znanstveno ozadje in področja vašega strokovnega
znanja ter vaše poklicne želje, zanimanja, strokovno priznanje in sodelovanje v znanstvenih forumih ali združenjih
ter vaše izbirne strokovne dejavnosti, vključno z raziskovalnimi dejavnostmi, objavami, govorniškimi dejavnostmi,
članstvom v svetovalnih odborih, tudi na podlagi morebitnega sodelovanja z družbo Baxter (na primer med dogodki,
spletnimi seminarji ali izobraževanji). Zbiramo tudi vaše izkušnje z izdelki, storitvami in terapijami družbe Baxter,
vključno z obdelavo vaših podatkov, pridobljenih pri sodelovanju v spletnih izobraževanjih družbe Baxter o izdelkih
ali terapijah družbe Baxter. To izvajamo zato, da bi opredelili področja, na katerih bi lahko sodelovali ali izboljšali
izmenjavo izkušenj z družbo Baxter, kar bi nam omogočilo nove priložnosti za izboljšanje znanstvene izmenjave in
zdravstvene oskrbe. Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi zato, da vam po elektronski pošti pošljemo anketo
o našem sodelovanju. Vse dejavnosti obdelave, navedene v tem odstavku, izvajamo na podlagi naših zakonitih
interesov za upravljanje našega odnosa z vami, za medsebojno sodelovanje in izboljšanje našega odnosa z vami
ter za razumevanje vaših želja in potreb.
Družba Baxter lahko obdeluje vaše podatke iz naše medsebojne komunikacije, kot je opisano v prejšnjih odstavkih,
tudi za izvajanje analitike na skupni ravni, s čimer bomo lahko optimizirali naše sodelovanje, bolje razumeli vaše
potrebe in pričakovanja do družbe Baxter, predvsem pa tudi bolje razumeli postopke, skozi katere gredo pacienti,
ter zdravstvene postopke, izzive in področja, na katera se osredotočamo. Družba Baxter se pri zagotavljanju
najboljše izkušnje v zvezi z izdelki in terapijami družbe Baxter opira na svoj zakoniti interes.
V nekaterih primerih lahko izvajamo avtomatizirano obdelavo vaših osebnih podatkov, in sicer z namenom
opredelitve vaših karakteristik kot zdravstveni delavec v zvezi s kliničnimi preferencami, znanstvenimi in
izobraževalnimi aktivnostmi po izbiri. To izvajamo na podlagi vašega soglasja. Podaja osebnih podatkov za opisan
namen je prostovoljna. Svoje soglasje lahko vedno prekličete tako, da nas kontaktirate z uporabo kontaktnih
podatkov, ki so navedeni v razdelku "Kako nas kontaktirati?" Upoštevajte, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost
obdelave vaših osebnih podatkov pred preklicem soglasja.
Vaše osebne podatke pridobivamo od vas ali tretjih oseb med drugim tudi za namene neposredne komunikacije z
vami v drugih zadevah, ki ne spadajo pod elektronsko trženje, kot so vsakodnevne izmenjave, ki izhajajo iz
poslovanja z vami ali družbo/bolnišnico/ustanovo, kjer ste (bili) zaposleni ali s katero ste povezani, medsebojnih
zahtev v zvezi z izdelki ali terapijami družbe Baxter, in za zagotavljanje pravilnosti naših podatkovnih baz. To
poteka na podlagi našega zakonitega interesa.
Vaše podatke lahko obdelujemo tudi zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, kot je poročanje za zagotavljanje
transparentnosti ali poročanje o neželenih učinkih.
Če vaše osebne podatke uporabljamo za druge namene, ki niso navedeni zgoraj, vas bomo ob zbiranju osebnih
podatkov obvestili o posebnih namenih in na zahtevo tudi o podlagi za zbiranje, kolikor je tako zahtevano po zakonu.

Komu lahko posredujemo vaše osebne podatke in mednarodni prenosi podatkov
Družba Baxter je mednarodna družba in lahko za zgoraj navedene namene vaše osebne podatke posreduje drugim
družbam iz skupine Baxter in izvajalcem storitev družbe Baxter, ki delujejo v njenem imenu, kot so ponudniki storitev
upravljanja informacijskega sistema in podpore uporabnikom ter ponudniki orodij informacijske tehnologije za
storitve upravljanja in pošiljanja privolitev. Te tretje osebe ne smejo uporabljati vaših osebnih podatkov za noben
drug namen razen za izvajanje storitev za nas, od njih pa zahtevamo, da zagotovijo ustrezno raven varstva vaših
osebnih podatkov. Za več informacij o izvajalcih storitev družbe Baxter in (če relevantno) ustreznih zaščitnih ukrepih
v zvezi z mednarodnimi prenosi podatkov in načinu, kako pridobiti njihovo kopijo oziroma mestu, kjer so dostopni,
nam pišite na privacy@baxter.com.
Nekateri od zgoraj navedenih uporabnikov se lahko nahajajo ali izvajajo te dejavnosti zunaj vaše države, na primer
v Združenih državah Amerike, kjer zakoni o varstvu podatkov morda ne zagotavljajo enakovredne ravni varstva kot
zakonodaja v vaši državi. Družba Baxter izvaja ukrepe za zagotavljanje ustrezne ravni varstva podatkov, kot so
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vsakokrat veljavna standardna pogodbena določila, skupaj z dopolnilnimi ukrepi, zagotavlja, da bodo vsi uporabniki
podatkov zagotovili ustrezno raven varstva osebnih podatkov ter da so vzpostavljeni ustrezni tehnični in
organizacijski varnostni ukrepi za zaščito vaših osebnih podatkov.
Če smo vključeni v prodajo ali prenos vsega ali nekaj našega poslovnega premoženja ali dejavnosti v poslu odkupa
deležev ali odkupa sredstev, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na prevzemno družbo, ki bo pri obdelavi vaših
osebnih podatkov upoštevala najmanj enake ali pa višje standarde skrbnosti. Če do takšne prodaje ali prenosa
pride, boste o tem obveščeni in boste lahko preklicali svojo privolitev oziroma ugovarjali prenosu vaših osebnih
podatkov na prevzemnika ter obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Koliko časa hranimo vaše osebne podatke
Na splošno vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot je zakonsko potrebno ali upravičeno za namene obdelave. V
okviru tega bomo vaše osebne podatke hranili v naslednjih časovnih obdobjih:
•
•

•

•

Če ste nam podali privolitev za pošiljanje trženjskih, prodajnih in povezanih sporočil, bomo vaše podatke hranili,
dokler ne prekličete privolitve za prejemanje teh sporočil ali dokler vam bomo tovrstna sporočila pošiljali.
Če smo vaše osebne podatke zbrali izključno za pošiljanje anket, omenjenih v tej Izjavi, bomo vaše podatke
za stik hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja ali dokler vam teh anket ne bomo več pošiljali, karkoli se
zgodi prej. V okviru teh anket bomo vaše podatke iz anket hranili, dokler boste stranka družbe Baxter in bomo
te podatke potrebovali za ocenjevanje naše uspešnosti.
Če smo vaše podatke pridobili posredno, tj. s strani tretjih oseb, bomo vaše podatke hranili do našega prvega
stika z vami, zatem pa bo hramba odvisna od vašega prejema te Izjave in/ali vaše privolitve, kot je ustrezno.
Če takega stika ne bo mogoče navezati v razumnem roku od dneva zbiranja vaših podatkov, bodo podatki
izbrisani.
Kakršne koli druge zbrane ali obdelane podatke bomo hranili le toliko časa, kolikor upravičeno menimo, da je
potrebno za doseganje zgoraj navedenih namenov, ali kolikor je to zahtevano po zakonu. Če imate vprašanja
o veljavnih obdobjih hrambe, se obrnite na nas, kot je navedeno v razdelku »Stik z nami« v tej Izjavi.

Vaše pravice
V določenih okoliščinah vam lokalna zakonodaja o varstvu podatkov in nekateri lokalni zakoni (vključno s Splošno
uredbo o varstvu podatkov) dajejo pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Te pravice se razlikujejo glede na
državo/regijo. Zahtevate lahko:
•
•
•
•

dostop do naših kopij vaših osebnih podatkov, vključno z informacijo, ali hranimo osebne podatke o vas, in če
jih hranimo, katere in za kakšen namen. Zahtevate lahko tudi informacije o tem, kdo je prejel vaše osebne
podatke.
da popravimo vaše osebne podatke, če menite, da so netočni ali nepopolni, ali zahtevate, da vaše osebne
podatke izbrišemo, razen če smo jih dolžni hraniti po zakonu ali če nam veljavna zakonodaja sicer dovoljuje,
da jih hranimo.
da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov in jih ne izbrišemo.
da vam posredujemo vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili od vas, da jih lahko shranite in uporabite v svoje
namene, lahko pa od nas zahtevate, da te osebne podatke posredujemo drugemu subjektu.

Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da se obrnete na lokalno družbo Baxter, kot je navedeno v razdelku »Stik z
nami«.
Kot je opisano zgoraj, imate tudi pravico preklicati svojo privolitev ali ugovarjati naši uporabi in razkritju vaših
osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali na podlagi naših zakonitih interesov. To lahko storite kadar
koli, tako da se odjavite od prejemanja zgoraj opisanih trženjskih ali drugih vrst sporočil, ki jih prejemate na podlagi
privolitve, ter anket v skladu z navodili za odjavo, ki so vključena v posamezna sporočila. Če z odjavo na ta način
ne morete ugovarjati, se obrnite na nas s pomočjo spodaj navedenih podatkov za stik. Če menite, da vaše osebne
podatke uporabljamo, razkrivamo ali sicer obdelujemo na način, ki ni v skladu z zakonom, lahko vložite pritožbo pri
organu za varstvo podatkov v vaši državi.
Vsako zahtevo za uveljavljanje vaših pravic bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevajte, da
glede na okoliščine nekatere od zgornjih pravic za vas morda ne bodo veljale.

Varnost
Vzpostavili smo razumne in ustrezne varnostne ukrepe za zaščito pred izgubo, zlorabo in spremembo katerih koli
vaših osebnih podatkov, ki jih prejmemo prek spletnih mest lokalne družbe Baxter. Vzdržujemo razumne varnostne
standarde za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo. Če imate kakršna koli vprašanja o varnosti vaših osebnih
podatkov, se lahko obrnete na nas, kot je navedeno v razdelku »Stik z nami«.
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Stik z nami
Zahteve ali vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov naslovite na:
BAXTER farmacevtska družba d.o.o.
Letališka cesta 29A
1000 Ljubljana, Slovenia
Za uveljavljanje svojih pravic ali dodatne informacije o svojih pravicah, tej Izjavi ali o tem, kako obdelujemo vaše
osebne podatke, se lahko obrnete tudi na pooblaščeno oseb za varstvo podatkov družbe Baxter po e-pošti na:
privacy@baxter.com.
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