Obvestilo o zasebnosti
Datum veljavnosti: 17. december 2020
S tem obvestilom o zasebnosti (“obvestilo o zasebnosti”) vas obveščamo kako družba BAXTER farmacevtska
družba d.o.o. skupaj s povezanimi osebami, nasledniki, prevzemniki in pod-pogodbeniki ("Baxter," "mi," "naš" ali
"nas") obdeluje vaše osebne podatke.

A. Zbiranje osebnih podatkov
Katere vaše osebne podatke zbira družba Baxter?
Osebni podatki, ki jih pridobimo neposredno od vas: družba Baxter pridobiva naslednje osebne podatke
neposredno od vas: ime in priimek, elektronski naslov, bolnišnica ali ustanova, v kateri delujete, mesto,
država/regija, poštna številka, država, mobilni telefon, stacionarni telefon, faks, strokovna specializacija, poklicni
položaj, področje zanimanja glede izdelkov, zanimanje za programe/aktivnosti in kanali.
Osebni podatki, ki jih pridobimo od tretjih oseb: družba Baxter pridobiva naslednje vrste vaših osebnih podatkov
od tretjih oseb: ime in priimek, bolnišnica ali ustanova, v kateri delujete, mesto, država/regija, poštna številka, država
bolnišnice ali ustanove, v kateri delujete, in vaša strokovna specializacija. Družba Baxter pridobi te osebne podatke
od tretjih družb, ki zbirajo takšne informacije iz javno dostopnih virov, kot je spletna stran bolnišnice ali ustanove, v
kateri delujete.
Dodatni podatki, pridobljeni od vas ali tretjih oseb: vrsta poklicnega/akademskega naziva (npr. dr. med.), status
delovanja (aktiven ali ne), objave, področja mednarodne prepoznavnosti (npr. države in regije, kjer ste
prepoznavni), področja posebne usposobljenosti ali izkušenj in strokovnega znanja (npr. govorniške aktivnosti,
raziskovalne aktivnosti, sodelovanje v svetovalnih odborih itd.), članstvo ali sodelovanje v znanstvenih združenjih,
vaše izkušnje z izdelki ali terapijami Baxter, vaše sodelovanje v pobudah družbe Baxter, vaše znanje jezikov, vaš
življenjepis, IP naslov vaše biografske ali poklicne spletne strani. Vključimo lahko tudi povezavo na vaš LinkedIn
profil; pri tem upoštevajte, da za LinkedIn velja njihov pravilnik o zasebnosti.
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 posamezne funkcije spletnih strani Baxter. Zato si oglejte
pravilnik o piškotkih, ki se nahaja v spodnjem delu lokalne spletne strani Baxter, kjer najdete dodatne informacije,
vedno pa lahko prilagodite svoje nastavitve piškotkov.

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke?
Ko družba Baxter pridobi vaše osebne podatke neposredno od vas ali od tretjih oseb, uporabljamo te osebne
podatke z namenom, da stopimo v stik z vami po telefonu in/ali, da vam pošljemo, vključno preko elektronskega
naslova, tržna sporočila z namenom oglaševanja naših izdelkov, terapij in storitev, obveščanja o drugih informacijah
glede naših izdelkov/terapij, vključno z znanstvenimi podatki in članki o raziskovalnih študijah in novicami, glasili
kot tudi z namenom delitve informacij glede dogodkov in izobraževalnih priložnosti na področjih vašega zanimanja.
Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi z namenom, da stopimo v stik z vami neposredno ali prek tretjih oseb,
da izvedemo Projekte tržnih raziskav, s katerimi stremimo od vas pridobiti podatke o naših izdelkih in terapijah,
vključno z vašo izkušnjo z njimi, kot tudi informacije v zvezi z določenimi boleznimi, ki spadajo v področje dejavnosti
oziroma zanimanja družbe Baxter. Takšne podatke lahko shranimo z namenom, da vas ponovno kontaktiramo
glede določenih Projektov tržnih raziskav ali drugih aktivnosti, v katerih ste sodelovali. To izvajamo na podlagi
vašega soglasja. V obrazcu s soglasjem vas družba Baxter prosi, da navedete podatke glede vaših področij
zanimanja in izbranih preferenc. Podaja podatkov za zgoraj opisane namene je prostovoljna. Če ne soglašate s
tem, da družba Baxter obdeluje vaše osebne podatke, vam ne bomo pošiljali nobenega od zgoraj omenjenih
obvestil in informacij. Prosimo upoštevajte, da če podate svoje soglasje, ga lahko kadarkoli prekličete ali pa
spremenite vaše preference, in sicer tako, da sledite navodilom za odjavo, ki so navedena v obrazcu za soglasje.
Svoje soglasje lahko vedno prekličete tudi 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.
Obdelujemo lahko tudi vaše osebne podatke, ki jih pridobimo neposredno od vas ali od tretjih oseb oziroma iz javno
dostopnih virov, z namenom boljšega razumevanja vašega znanstvenega ozadja in poklicnega področja, kot tudi
vaših strokovnih preferenc, zanimanj, strokovne prepoznavnosti in sodelovanja v znanstvenih forumih in
organizacijah ter vaše strokovne izbirne aktivnosti, vključno z raziskovalnimi aktivnostmi, publikacijami,
govorniškimi aktivnostmi, sodelovanjem v svetovalnih odborih, tudi na podlagi sodelovanja družbe Baxter z vami,
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če je to relevantno. To izvajamo z namenom, da določimo področja sodelovanja z družbo Baxter, ki nam omogočajo
ustvarjanje priložnosti za izboljšanje znanstvenih izmenjav in medicinske oskrbe. Vaše osebne podatke lahko
obdelujemo z namenom, da vam pošljemo elektronsko sporočilo z anketo o našem sodelovanju. To naredimo na
podlagi našega zakonitega interesa za vodenje naših odnosov z vami in razumevanja vaših preferenc in potreb.
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 zbiramo od vas oziroma od tretjih oseb z namenom neposredne komunikacije z vami,
ohranitve ažurnosti naših baz podatkov in zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi, kot je na primer
poročanje o neželenih učinkih. To delamo na podlagi našega zakonitega interesa za vodenje našega odnosa z
vami ali zato, ker imamo zakonsko obveznost.
V primeru, da uporabimo vaše osebne podatke za drug namen, tj. namen, ki ni opisan zgoraj, vas bomo obvestili o
posameznih namenih in po potrebi o tem, na kateri podlagi izvajamo obdelavo, in sicer takrat, ko od vas pridobimo
podatke, kolikor to zahteva veljavna zakonodaja.

S kom lahko delimo vaše osebne podatke in prenos osebnih podatkov v tretje države
Baxter je mednarodna skupina družb in družba Baxter lahko za zgoraj omenjene namene prenese vaše osebne
podatke drugim Baxter družbam v skupini in ponudnikom storitev, ki ravnajo na račun in v imenu družbe Baxter, kot
so ponudniki IT sistemov, administracije in pomoči uporabnikom in ponudniki IT orodij za upravljanje soglasij in
storitev elektronske pošte. Tem tretjim osebam ni dovoljeno uporabljati vaših osebnih podatkov v druge namene,
razen za izvajanje storitev za nas, in od njih zahtevamo, da zagotavljajo ustrezno raven varstva vaših osebnih
podatkov. Za več informacij glede ponudnikov storitev družbe Baxter nam pišite na privacy@baxter.com.
Nekateri zgoraj navedeni prejemniki se nahajajo ali izvajajo relevantne poslovne dejavnosti zunaj vaše države, v
državah, kot so Združene države Amerike (seznam družb Skupine Baxter in lokacije njihovih sedežev se nahaja na
https://www.baxter.com/location-selector), kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov lahko ne
zagotavlja takšne ravni varstva, ki je enakovredna zakonodaji v vaši državi. Družba Baxter izvaja ukrepe za
zagotovitev ustrezne ravni varnosti podatkov, kot so veljavne standardne pogodbene klavzule, in zagotavlja, da
bodo vsi uporabniki podatkov zagotavljali ustrezno raven varnosti osebnih podatkov, ter da se izvajajo ustrezni
tehnični in organizacijski varnostni ukrepi za varnost vaših osebnih podatkov.
Če smo vključeni v prodajo ali prenos celote ali dela naših podjetniških sredstev ali poslovanja preko transakcije
prodaje deležev ali sredstev, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na prevzemnika, ki bo zagotovil najmanj enake
ali višje standarde ravnanja glede vaših osebnih podatkov. Če pride do takšnega prenosa deležev ali sredstev,
boste o tem obveščeni in boste lahko preklicali vaše soglasje oziroma – kot je ustrezno – ugovarjali prenosu vaših
osebnih podatkov in obdelavi ter uporabi vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Na splošno vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot je zakonsko zahtevano ali upravičeno glede na namene
obdelave. Vaši osebni podatki se bodo poleg tega hranili za naslednja obdobja:
•
Če ste nam dali soglasje za pošiljanje tržnih, promocijskih in podobnih sporočil, bomo vaše osebne podatke
hranili, dokler ne prekličete soglasja za prejemanje takšnih sporočil oziroma dokler ne bomo več pošiljali takšnih
sporočil;
•
Če smo vaše osebne podatke zbirali le za to, da vam pošiljamo ankete, omenjene v tem obvestilu, bomo vaše
kontaktne podatke hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja takšnih anket oziroma dokler vam ne bomo več
pošiljali takšnih anket, karkoli nastopi prej. Kot del teh anket, bomo hranili vaše podatke iz anket, dokler boste
ostali stranka družbe Baxter, in te podatke bomo potrebovali za boljše razumevanje našega poslovanja.
•
Če smo vaše podatke pridobili posredno, tj. od tretjih oseb, bomo vaše osebne podatke hranili do prvega
kontakta z vami, nadaljnja hramba pa je pogojena z vašim prejemom tega obvestila in/ali vašim soglasjem, kot
je ustrezno. Če takšen kontakt ne more biti izveden v razumnem času po pridobitvi vaših podatkov, bodo
podatki izbrisani.

Vaše pravice

V določenih primerih vam lokalni zakoni o varstvu osebnih podatkov in drugi lokalni zakoni (vključno s Splošno
uredbo o varstvu osebnih podatkov) zagotavljajo pravice glede vaših osebnih podatkov. Te pravice se razlikujejo
glede na državo / regijo. Zahtevate lahko:
Spremenjeno decembra 2020.

2

•
•
•
•

dostop ali kopijo vaših osebnih podatkov, vključno z informacijo, ali hranimo vaše osebne podatke in če ja, za
kakšne namene. Zahtevate lahko tudi informacijo o tem, kdo uporablja vaše osebne podatke.
da popravimo vaše osebne podatke, če mislite, da so nepravilni ali nepopolni, ali da izbrišemo vaše osebne
podatke, razen če imamo zakonsko obveznost, da podatke hranimo ali nam je hramba sicer dovoljena v skladu
z veljavno zakonodajo.
da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov in jih ne izbrišemo.
da vam zagotovimo vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili od vas, z namenom, da jih lahko shranite in
ponovno uporabite za osebno uporabo in lahko zahtevate, da te podatke posredujemo tretji osebi.

Vaše pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate vašo lokalno družbo Baxter z uporabo kontaktnih podatkov
navedenih v razdelku "Kako nas kontaktirati?".
Kot je omejeno zgoraj, imate tudi pravico preklicati vaše soglasje ali ugovarjati naši uporabi ali razkritju vaših
osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali če se to izvaja na podlagi našega zakonitega interesa. To
lahko storite kadarkoli, tako da se odjavite od prejemanja tržnih ali drugih sporočil, navedenih zgoraj, ki jih prejemate
na podlagi vašega soglasja kot tudi od anket, v skladu z navodili za odjavo, ki so navedena v posameznih sporočilih.
Če se ne morete odjaviti na opisan način, nas kontaktirajte z uporabo kontaktnih podatkov spodaj. Če menite, da
uporabljamo, razkrivamo ali drugače obdelujejo vaše osebne podatke na način, ki ni skladen z zakonodajo, lahko
vložite prijavo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v vaši državi.
Vse zahteve glede uveljavljanja vaših pravic bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevajte, da v
nekaterih okoliščinah uveljavljanje določenih pravic ni mogoče.

Varnost

Izvajamo razumne in ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje izgube, nepooblaščene uporabe in spremembe
katerih koli osebnih podatkov, ki jih zberemo o vas preko lokalnih spletnih strani Baxter. Vzdržujemo razumne
varnostne standarde za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo. Če imate kakršna koli vprašanja glede varnosti
vaših osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni v razdelku "Kako
nas kontaktirati?" zgoraj.

Kako nas kontaktirati?

Prosimo, da vaše zahteve in pomisleke glede obdelave osebnih podatkov naslovite na:
BAXTER farmacevtska družba d.o.o.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Vnesite lokalni poštni predal
Vaše pravice lahko uveljavljate ter pridobite dodatne informacije glede vaših pravic, tega obvestila ali kako
obdelujemo vaše osebne podatke, tako da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi
Baxter na elektronskem naslovu privacy@baxter.com.
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