Повідомлення про приватність
Дата набрання чинності: 1st May 2022
Це Повідомлення про приватність («Повідомлення про приватність») надає вам інформацію про те, як
Товариство з обмеженою відповідальністю Бакстер Україна, разом із його пов’язаними особами
("Baxter," "ми," "наш" або "нас") оброблюють ваші персональні дані. За більш детальною інформацією, будь
ласка, зверніться до privacy@baxter.com

Збір персональних даних
Кого стосується ця Повідомлення про приватність
Суб’єктами даних, яких стосується описана тут обробка, є:
•
Фахівці охорони здоров’я (далі – Консультанти);
•
Працівники лікарень (наприклад, адміністратори лікарні, працівники відділу закупівель та фінансів
тощо);
•
інші зацікавлені сторони, з якими Baxter може вступати у відносини під час ведення бізнесу
(наприклад, представники міністерства або регулюючого органу, науковці тощо)
Усі вони називаються «контакти», «ви».

Які персональні дані Baxter збирає про вас
Персональні дані, зібрані безпосередньо від вас: Baxter збиратиме такі персональні дані безпосередньо
від вас: ім’я та прізвище, електронна адреса, лікарня або інше ваше місце роботи, місто, область, поштовий
індекс, країна, мобільний, стаціонарний номер телефону, факс, професія та спеціальність, посада, сфера
інтересів щодо продукції, досвід чи приналежність, інтерес до програм/діяльностей/продуктів/терапії та
каналів, наукова, дослідницька чи консультаційна діяльність, публікації, авторські твори
Персональні дані, зібрані від третіх осіб: Baxter отримує такі типи персональних даних про вас від третіх
сторін, включаючи загальнодоступні бази даних або загальнодоступні сторінки чи платформи в соціальних
мережах: ваше ім'я та прізвище, лікарня або інше ваше місце роботи, місто, область, поштовий індекс, країна
лікарні чи іншого місця роботи, а також ваша професія та спеціальність, інтерес до продукту та/терапії,
досвід чи приналежність, інтерес до програм/діяльностей/продуктів та каналів, наукова, дослідницька чи
консультаційна діяльність , публікації, авторські твори. Baxter отримує ці персональні дані від сторонніх
компаній, які збирають ці відомості з загальнодоступних джерел, таких як, без обмежень, веб-сайт вашої
лікарні чи вашого місця роботи.
Додаткові персональні дані, зібрані від вас або від третіх осіб: професія та кваліфікація/науковий ступінь
(наприклад, доктор медицини тощо), статус практики (активний чи ні), публікації, масштаб міжнародного
визнання (наприклад, країни чи регіони, де ви визнані), сфера компетенції або досвід та експертиза
(наприклад, виступи, дослідницька діяльність, консультативні ради тощо), членство чи участь у наукових
асоціаціях чи інших організаціях в терапевтичній сфері, пов’язаній з Baxter, ваш досвід роботи з продуктами
або методами лікування Baxter, ваша участь у ініціативах Baxter, ваші мовні можливості, ваше резюме, IPадреса вашого біографічного або професійного веб-сайту. На додаток до цього, ми можемо імпортувати
посилання на ваш профіль LinkedIn. Зверніть увагу, що LinkedIn регулюється своєю власною відповідною
політикою приватності.
Персональні дані, зібрані пасивно: Baxter може збирати персональні дані за допомогою файлів cookie або
інших подібних технологій. Це може відрізнятися залежно від унікальних налаштувань веб-сайтів Baxter.
Тому, будь ласка, перегляньте політику щодо файлів cookie, розміщену у нижній частині відповідного вебсайту Baxter, щоб отримати будь-яку додаткову інформацію, а також ви завжди можете змінити
налаштування файлів cookie.

Чому ми збираємо ваші персональні дані
Коли Baxter збирає ваші персональні дані безпосередньо від вас або від третіх осіб, ми можемо
використовувати ці дані для зв’язку з вами по телефону та/або надсилання вам, у тому числі електронною
поштою, комерційних (маркетингових) електронних повідомлень для просування наших продуктів, методів
лікування та послуг, надання вам іншої інформації про наші продукти/терапії, включаючи наукову
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інформацію та науково-дослідні роботи та новини, інформаційні бюлетені, а також обмін інформацією про
події, вебінари та інші віртуальні заходи та освітні можливості у сферах ваших інтересів. На додаток до цього
ми можемо використовувати ваші персональні дані, щоб зв’язатися з вами безпосередньо або через третіх
осіб для проведення проектів дослідження ринку, які мають на меті зібрати від вас інформацію про наші
продукти або методи лікування, включаючи ваш досвід з ними, а також інформацію, пов’язану з конкретними
захворюваннями, які підпадають під сферу діяльності або інтересів Baxter. Ми також можемо зберігати такі
дані для подальшого спілкування з вами щодо конкретних проектів дослідження ринку або інших заходів, у
яких ви брали участь. Ми робимо це на основі вашої згоди. У формі згоди Baxter попросить вас надати
інформацію про сфери ваших інтересів та вибрані вподобання. Надання нам ваших персональних даних для
цілей, описаних вище, є добровільним. Якщо ви не погоджуєтеся на обробку Baxter ваших персональних
даних, ми не надсилатимемо вам жодного із вищезгаданих повідомлень чи інформації. Зауважте, що якщо
ви надаєте свою згоду, ви завжди можете відкликати її або змінити свої налаштування, дотримуючись
інструкцій щодо скасування підписки, доступної у формі згоди. Ви також можете відкликати свою згоду,
зв’язавшись з нами, використовуючи контактні дані в розділі «Як зв’язатися з нами» нижче. Зауважте, що
відкликання вашої згоди не впливає на законність обробки ваших персональних даних до відкликання вашої
згоди.
Ми також можемо обробляти ваші персональні дані безпосередньо від вас або від третіх сторін або
загальнодоступних баз даних, щоб краще зрозуміти ваш науковий досвід і сфери вашої компетенції, а також
ваші професійні уподобання, інтереси, професійне визнання та участь у наукових форумах або асоціаціях,
а також вашу обрану професійну діяльність, включаючи дослідницьку діяльність, публікації, виступи,
консультативні ради, що також базується на основі взаємодії Baxter з вами (наприклад, під час заходів,
вебінарів чи тренінгів), якщо це застосовно . Крім того, ми фіксуємо вашу думку про ваш досвід з нашими
продуктами Baxter, послугами та методами лікування, включаючи обробку ваших даних під час участі в
онлайн-тренінгах Baxter щодо продуктів або методів лікування Baxter. Ми робимо це для того, щоб визначити
сфери співпраці або покращити взаємодію з Baxter, що дозволить нам створити можливості для розвитку
наукового обміну та медичної допомоги. Ми також можемо обробляти ваші персональні дані, щоб надіслати
вам електронною поштою опитування щодо нашої співпраці. Ми здійснюємо всі дії з обробки, згадані в цьому
параграфі, на основі наших законних інтересів в управлінні нашими відносинами з вами, щоб взаємодіяти та
покращувати наші відносини з вами та розуміти ваші уподобання та потреби.
Baxter також може обробляти ваші дані з наших баз, як описано в попередніх параграфах, щоб проводити
аналітику на сукупному рівні, що дозволить нам оптимізувати нашу співпрацю, краще зрозуміти ваші потреби
та очікування від Baxter, а також краще зрозуміти шлях пацієнтів та заходів в галузі охорони здоров’я,
проблеми та сфери що потребують уваги. Ми покладаємося на законний інтерес Baxter, щоб дозволити нам
забезпечити найкращий досвід, пов’язаний з продуктами та методами лікування Baxter.

У деяких випадках, ми можемо проводити автоматизовану обробку ваших даних з метою оцінки
ваших характеристик як медичного фахівця щодо уподобань у лікуванні, науковій та освітній
діяльності за вибором. Ми робимо це на підставі вашої згоди. Надання нам ваших персональних
даних для цілей, описаних вище, є добровільним. Зауважте, що якщо ви надаєте свою згоду, ви
завжди можете відкликати її, зв’язавшись з нами, використовуючи контактну інформацію в розділі
«Як з нами зв’язатися» нижче. Зауважте, що відкликання вашої згоди не впливає на законність
обробки ваших персональних даних до відкликання вашої згоди.
Крім того, ми збираємо ваші персональні дані від вас або третіх осіб, щоб, в тому числі, без обмежень,
безпосередньо спілкуватися з вами щодо питань, відмінних від електронного маркетингу, таких як
повсякденне спілкування щодо співпраці з вами або організацією/лікарнею/установою, в якій ви працюєте
(працювали) або пов’язані з взаємними запитами, пов’язаними з продуктами або методами лікування Baxter,
актуалізацією наших баз даних. Ми робимо це на основі наших законних інтересів.
Ми також можемо обробляти ваші дані для виконання юридичних зобов’язань, таких як звітування про
прозорість або повідомлення про негативні події.
У випадку, якщо ми використовуємо ваші персональні дані для інших цілей, ніж зазначено вище, ми
повідомимо вас про конкретні цілі та, коли буде потрібно, на якій підставі ми це робимо, коли ми збираємо
персональні дані від вас у межах законодавчих вимог.

З ким ми можемо передавати ваші персональні дані та міжнародну передачу даних
Baxter є глобальною компанією, і для цілей, зазначених вище, Baxter може передавати ваші персональні
дані іншим компаніям групи Baxter та постачальникам послуг Baxter, які діють від імені Baxter, наприклад
постачальникам послуг адміністрування ІТ-систем та послуг підтримки користувачів, а також
постачальникам ІТ-інструментів для керування згодою та послугами розсилки. Цим третім особам
заборонено використовувати ваші персональні дані в будь-який інший спосіб, окрім як у межах надання
послуг для нас, і ми вимагаємо від них забезпечення належного рівня захисту ваших персональних даних.
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Для отримання додаткової інформації про постачальників послуг Baxter у контексті відповідних гарантій під
час міжнародної передачі даних та отримання їх копій або місця отримання доступу до них, будь ласка,
зв’яжіться з нами за адресою privacy@baxter.com.
Деякі з одержувачів, згаданих вище, будуть знаходитися або здійснювати відповідні операції за межами
вашої країни, наприклад, у Сполучених Штатах, де закони про захист даних можуть не забезпечувати рівень
захисту, еквівалентний законам вашої країни. Baxter застосовує заходи для забезпечення належного рівня
захисту даних, наприклад, діючі стандартні договірні положення разом із додатковими заходами, гарантує,
що всі одержувачі даних забезпечуватимуть належний рівень захисту персональних даних, а також вживає
відповідні технічні та організаційні заходи безпеки для захистити свої персональні дані.
Якщо ми беремо участь у продажу або передачі всіх або деяких наших бізнес-активів або операцій за
допомогою угоди щодо акцій або активів, ваші персональні дані можуть бути передані організації-еквайєру,
яка повинна дотримуватися принаймні таких самих або вищих стандартів піклування щодо обробки ваших
персональних даних. Якщо такий продаж або передача відбудеться, ви будете проінформовані про це і
зможете відкликати свою згоду на передачу ваших персональних даних, а також обробку та використання
ваших персональних даних одержувачем або – у відповідних випадках – заперечити проти неї.

Як довго ми зберігаємо ваші персональні дані
Як правило, ваші дані не зберігатимуться протягом більш тривалого періоду, який законодавчо вимагається
або виправдовується для відповідних цілей обробки. Конкретніше, ваші персональні дані будуть зберігатися
протягом наступних періодів часу:
•
•

•

•

Якщо ви дали нам свою згоду надсилати вам маркетингові, комерційні та пов’язані з ними типи
повідомлень, ми зберігатимемо ваші дані до тих пір, поки ви не відкличете свою згоду на отримання цих
повідомлень або поки ми не перестанемо надсилати ці типи повідомлень.
Якщо ми зібрали ваші персональні дані виключно для того, щоб надіслати вам опитування, згадані тут,
ми зберігатимемо ваші контактні дані, доки ви не відмовитеся від їх отримання або доки нам більше не
потрібно буде надсилати вам такі опитування, залежно від того, що станеться раніше. У рамках цих
опитувань ми будемо зберігати ваші дані опитування до тих пір, поки ви залишаєтеся клієнтом Baxter, і
інформація залишатиметься потрібною нам, щоб допомогти нам оцінити, як ми працюємо.
Якщо ми зібрали ваші дані опосередковано, тобто від третіх осіб, ми будемо зберігати ваші дані до
нашого першого контакту з вами, а подальше збереження буде залежати від отримання вами цього
повідомлення про приватність та/або вашої згоди, якщо це застосовно. Якщо такий контакт не може бути
здійснений протягом розумного періоду часу з дня збору ваших даних, дані будуть видалені.
Будь-які інші дані, зібрані або оброблені, будуть зберігатися лише до тих пір, поки ми обґрунтовано
вважатимемо це необхідним для досягнення цілей, зазначених вище, або доки ми зобов'язані зберігати
їх за законом. Якщо у вас виникли запитання щодо відповідних періодів зберігання, зв’яжіться з нами,
використовуючи контактні дані, наведені в розділі «Як з нами зв’язатися» цього Повідомлення про
приватність.

Ваші права
За певних обставин місцеві закони про захист даних та деякі місцеві закони (включаючи GDPR) надають вам
права щодо ваших персональних даних. Ці права відрізняються залежно від країни/регіону. Ви можете
попросити:
•
•

•

Доступ до наших копій ваших персональних даних, у тому числі знати, чи зберігаємо ми персональні
дані про вас, і якщо так, то якого виду та для яких цілей. Ви також можете запросити інформацію про те,
хто отримав ваші персональні дані.
Виправлення нами ваших персональних даних, якщо ви вважаєте їх неточними або неповними, або
розгляд питання про видалення або знищення ваших персональних даних, якщо ми не маємо
юридичних зобов'язань щодо їх зберігання або якщо чинне законодавство дозволяє на інших підставах
зберігати їх.
Обмеження нашої обробки і видалення ваших персональних даних.
Надання вам ваших персональних даних, які ми отримали від вас, щоб ви могли зберігати та повторно
використовувати їх для особистого використання, передання цих даних іншій організації.

Ви можете скористатися своїми правами, зв’язавшись із місцевою компанією Baxter, використовуючи
контактні дані, наведені в розділі «Як з нами зв’язатися».
Як описано вище, ви також маєте право відкликати свою згоду або заперечити проти використання та
розголошення ваших персональних даних для цілей прямого маркетингу або якщо це ґрунтується на наших
законних інтересах. Ви можете зробити це в будь-який час «відмовившись» від маркетингових або інших
типів повідомлень, описаних вище, які ви отримуєте на основі вашої згоди, а також від опитувань відповідно
до інструкцій щодо скасування підписки, включених у конкретні повідомлення. Якщо ви не можете
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заперечити, відмовившись у такий спосіб, зв’яжіться з нами, використовуючи контактні дані, наведені нижче.
Якщо ви вважаєте, що ми використовуємо, розголошуємо чи іншим чином обробляємо ваші персональні дані
у спосіб, який не відповідає закону, ви можете подати скаргу до органу захисту даних у вашій країні.
Ми розглянемо будь-який запит щодо реалізації ваших прав відповідно до чинного законодавства. Зауважте,
що залежно від обставин деякі з наведених вище прав можуть не застосовуватися.

Безпека
Ми забезпечуємо розумні та відповідні заходи безпеки для захисту від втрати, неправильного використання
та зміни будь-яких персональних даних, які ми отримуємо про вас через локальні веб-сайти Baxter. Ми
підтримуємо розумні стандарти безпеки для захисту персональних даних, які ми зберігаємо. Якщо у вас
виникли запитання щодо безпеки ваших персональних даних, ви можете зв’язатися з нами, використовуючи
інші контактні дані в розділі «Як з нами зв’язатися».

Як з нами зв’язатися
Будь ласка, направляйте свої запити або запитання щодо обробки ваших персональних даних за адресою:
До уваги: Товариство з обмеженою відповідальністю «Бакстер Україна»
Україна, 02098, місто Київ, Вулиця Березняківська, будинок 29
Ви також можете скористатися будь-якими своїми правами або отримати додаткову інформацію про свої
права, це Повідомлення або те, як ми обробляємо ваші персональні дані, зв’язавшись із спеціалістом із
захисту даних Baxter за електронною поштою: privacy@baxter.com.
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