УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ВЪВ
ВРЪЗКА С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТИТЕ
По закон, Novo Nordisk A/S има задължение да събира оплаквания и информация за
безопасност, свързана с нашите продукти, като при това защитава Вашите лични данни.
В настоящото Уведомление се разяснява как обработваме (т.е. събираме, използваме,
съхраняваме и споделяме) Вашите лични данни. Ще обработваме всички Ваши лични
данни съгласно посоченото в настоящото Уведомление и приложимите нормативни
актове.
В Novo Nordisk събираме в база данни цялата информация, свързана с безопасността на
нашите продукти . Анализираме данните редовно, за да определим дали има нова
информация относно нашите продукти, която трябва да споделим с компетентните
органи, лекарите и пациентите. Всичко това се прави с цел да се осигури безопасността
на нашите продукти и пациенти.

5. ЗАЩО ИМАМЕ ЗАКОННО ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Обработването на Вашите лични данни изисква правно основание. По закон ни е
разрешено да обработваме вашите лични данни, описани по-горе в раздел 4 на база
следните правни основания:


Обработването на вашите лични данни е необходимо, за да изпълним
задълженията си за осигуряване на безопасност на продуктите.

6. КАК СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Можем да споделим Ваши лични данни с:


здравни власти;



други дружества на Novo Nordisk (например дъщерни компании на Novo
Nordisk в други страни);



партньорски

компании,

които

подпомагат

нашата

компания

(например

лицензионни партньори, консултанти, доставчици на ИТ услуги).
1.

КОИ СМЕ НИЕ?

Компанията/-ите, отговорни за обработването на Вашите лични данни е/са:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Дания

Ново Нордиск Фарма ЕАД
Ул. Златен рог №20 ет. 8
София 1407
131408271
359 2 962 74 71

Винаги може да се обърнете към Ново Нордиск Фарма ЕАД или Отговорника за защита
на личните данни в Ново Нордиск Фарма ЕАД GDPR-NNBG@novonordisk.com с въпроси
или опасения относно начина, по който обработваме Вашите лични данни.
2. КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ВАС?
Събираме лични данни за Вас от следните източници:

пряко от Вас;

от медицински специалисти, като Вашата медицинска сестра, фармацевт или
лекар;

от публично достъпни издания, интернет страници или социални медии.
3. ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Обработваме Ваши лични данни поради следните причини:

за да извършим научна оценка на всяко оплакване или нежелана реакция,
потенциално свързана с лекарствен продукт на Novo Nordisk;

за да регистрираме нежелани реакции в нашата глобална база данни за
безопасност, която редовно анализираме за наблюдение на общи тенденции.

за да оценим тенденциите, свързани с подадените оплаквания, включително
нежелани реакции.
4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАС?
За целите, описани по-горе в Раздел 3, е възможно да обработваме следните типове
лични данни:

информация за контакт (име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
данни, засягащи здравето и лекарствени продукти, които използвате.

7. КОГА ПРЕХВЪРЛЯМЕ ВАШИ ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН ЕС/ЕИП?
За целите, описани по-горе в Раздел 3, прехвърляме Ваши лични данни до следните
страни извън Европейското икономическо пространство (ЕИП):

Всички страни извън ЕИП, в които Novo Nordisk има физическо присъствие


Прилагаме една от следните предпазни мерки, които се изискват по закон за
защита на Вашите лични данни в случай на такова прехвърляне:

Прехвърлянето е към дружество на Novo Nordisk, подчинено
на Обвързващите
корпоративни
правила
на
Novo
Nordisk,
които
са
достъпни
на
https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-governance/personal-dataprotection.html;

8. ЗА КАКЪВ ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ ЩЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ще съхраняваме Вашите лични данни за следния период от време:


12 години при данни, свързани с технически оплаквания;



постоянно за данни, свързани с нежелани реакции;



до 5 години за всички останали запитвания.

9. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
Като цяло Вие имате следните права:

можете да получите обобщена информация относно личните данни, с които
разполагаме за Вас;

можете да получите копие на Вашите лични данни в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четим формат ;

можете да изискате актуализиране или коригиране на Вашите лични данни;

можете да подадете оплакване относно начина, по който обработваме Вашите
лични данни, до компетентен орган за защита на данните.
Съобразно приложимото законодателство е възможно да има ограничения върху тези
права в зависимост от конкретните обстоятелства в процеса на обработване. Свържете
се с нас, както е описано в раздел 1, с въпроси или искания, свързани с тези права.

