PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
1. MIDA PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED KÄSITLEVAD
Peame oma kohuseks kaitsta teie eraelu puutumatust. Teile on tähtis aru saada, kuidas me teie isikuandmeid
kaitseme ja kuidas tagame teie suhtes meie seaduslike kohustuste täitmise, mis on meile kehtestatud
kohaldatavate andmekaitsealaste õigusaktidega (edaspidi „andmekaitsealased õigusaktid“), sealhulgas
isikuandmete kaitse üldmäärusega 2016/679 („isikuandmete kaitse üldmäärus“). Käesolevates
privaatsuspõhimõtetes selgitatakse, kuidas Accord Healthcare OÜ (edaspidi „Accord“) teie isikuandmeid
kasutab, säilitab ja jagab, ning need täiendavad kõiki muid teile esitatud teatisi andmete õiglase töötlemise
ja eraelu puutumatuse kohta.
Kui teil on küsimusi käesolevate põhimõtete kohta või üldiselt selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid
töötleme, võtke palun ühendust meie andmekaitsetöötajaga e-posti aadressil EMENA_compliance@accordhealthcare.com või saates kirja aadressil: Andmekaitsetöötaja, Accord Healthcare OÜ, Lõõtsa 8A 11415
Tallinn.
Käesolevad põhimõtted kehtivad kõikide isikuandmete suhtes, mida me teie kohta kogume, kui:
•

külastate meie veebisaite või rakendusi;

•

esitate need isikuandmed meie juures registreerudes vabatahtlikult;

•

esitate isikuandmeid meile vabatahtlikult, kasutades meie veebisaitidel või rakendustes olevaid
vorme;

•

esitate meile oma isikuandmeid, kui võtate meiega muul viisil ühendust, sh isiklikult, e-posti või
telefoni teel või sotsiaalmeedia kaudu; või

•

kolmandad isikud edastavad meile neid isikuandmeid seaduslikult, nagu on kirjeldatud allpool jaotise
5 punktis C.

2. KES ME OLEME?
Käesolevates privaatsuspõhimõtetes viitab termin „meie“ sobivas käändes ettevõttele Accord Healthcare OÜ,
mille registrikood on 12270897 ja registrijärgne asukoht Lõõtsa 8A, 11415 Tallinn.
Oleme teie andmete vastutav töötleja, mis tähendab, et meie ülesanne on selle teabe eest hoolt kanda.
Kasutame teie isikuandmeid õiglaselt, seaduslikult, läbipaistvalt ja kooskõlas kohaldatavate
andmekaitsealaste õigusaktidega.

3. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME?
Töötleme teie isikuandmeid üksnes kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega või muude teile esitatud
teatistega andmete õiglase töötlemise või eraelu puutumatuse kohta. Meil on õigus täiendavaks töötlemiseks
seadusega lubatud või nõutud ulatuses ning me teavitame teid sellest.

4. MILLISEID ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA KOGUME?
Kogutavad isikuandmete liigid sõltuvad sellest, milline on teie suhe meiega. Need hõlmavad peamiselt
järgmisi:
•

nimi ja kontaktandmed (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress jms
kontaktandmed);

•

andmed, mis on vajalikud isiku tuvastamise nõuete täitmiseks, kui kasutate teile andmekaitsealaste
õigusaktidega antud õigusi (sh teie pass, fotoga juhiluba või riiklik isikutunnistus);
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•

finantsandmed, kui saate meilt makseid, teete meile makseid või teete, annate või taotlete annetusi
või toetusi;

•

demograafilised andmed (sh teie vanus, sugu ja elukohariik), kui teavitate meid kõrvaltoimest, esitate
kaebuse kvaliteedi kohta, küsite meilt meditsiinilist teavet või saadate meile oma CV või tööle
kandideerimise taotluse;

•

terviseandmed, kui teavitate meid kõrvaltoimest;

•

andmed teie hariduse või tööalase tausta kohta, kui saadate meile oma CV või tööle kandideerimise
taotluse või kui teie CV esitatakse meile kvaliteedi tagamise eesmärgil;

•

karistusregistri andmed, mida on Euroopa Liidu või selle liikmesriikide seaduste alusel selgesõnaliselt
lubatud küsida, kui esitate meile tööle kandideerimise taotluse;

•

teave teie viibimise kohta meie tegevuskohas, sh teist meie tegevuskohta sisenemisel tehtud foto
ja/või turvakaamera ülesvõte;

•

teave teie telefonikõnede kohta meie klienditeenindusele, sh nende telefonikõnede salvestised;

•

teave teie osalemise kohta Accordi nõuandekogu koosolekul, sh nõuandekogu koosolekul toimunud
arutelude salvestised;

•

teave teie konsultatsiooniteenuste kohta, sh meile antud nõuannete salvestised;

•

teave, mis saadakse teie kohta teiega toimunud kohtumisel või üritusel, nagu konverents, näitus või
kongress, samuti kolmandate isikute korraldatud üritustel või üritustel, mida kolmandad isikud
korraldavad meie nimel, sh meie boksis või mujal ürituse käigus reklaami eesmärgil tehtud foto või
video teist;

•

teave teie kohta meie ettevõttega seotud ühinemis- või omandamistehingute kontekstis; ja/või

•

veebisaidi või rakenduse kasutamise andmed (sh milline on teie ja teie seadme infovahetus meie
veebisaitide või rakendustega).

Iga kord, kui külastate meie veebisaite või rakendusi, võime süsteemihalduse eesmärgil automaatselt koguda
teavet ja isikuandmeid ka teie arvuti kohta, sh võimaluse korral teie IP-aadress, operatsioonisüsteem ja
veebilehitseja tüüp. Teeme seda selleks, et tuvastada korduvkülastajaid, võimaldada külastajatel meie
veebisaitidel või rakendustes hõlpsamalt ringi liikuda ning luua mitme saidi külastaja sirvimisharjumuste
põhjal anonüümne profiil. Meie küpsiste kasutamise põhimõtetest leiate lisateavet selle kohta, millist teavet
võidakse automaatselt koguda, kui külastate meie veebisaite või rakendusi.

Isikuandmete eriliigid
Andmekaitseseadustes on teatud isikuandmed määratletud „isikuandmete eriliikidena“, näiteks teie
rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused, ametiühingusse
kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised
andmed, terviseandmed (sh vaimse ja füüsilise tervise kohta) ning andmed teie seksuaalelu ja seksuaalse
sättumuse kohta.
Erandkorras võime mõnikord küsida teilt mõnda isikuandmete eriliiki kuuluvaid andmeid või võite sellised
isikuandmed vabatahtlikult esitada, näiteks terviseandmed ja teabe rassilise päritolu kohta, kui teavitate
meid kõrvaltoimest, esitate kaebuse kvaliteedi kohta, küsite meilt meditsiinilist teavet, kasutate meie
patsienditoe rakendusi, saadate meile oma CV või tööle kandideerimise taotluse või osalete muul viisil
meie tööhõiveprotsessis. Küsime neid andmeid allpool jaotises 6 nimetatud eesmärkidel ning üksnes siis,
kui see töötlemistoiming on Euroopa Liidu või selle liikmesriikide seadustega selgesõnaliselt lubatud.
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Töökohale sobivust hinnatakse tööhõiveprotsessi käigus näidatud oskuste ja kogemuste põhjal. Pange
tähele, et kui esitate meile tööle kandideerimise taotluse, ei küsita teilt isikuandmete eriliikide alla
kuuluvaid andmeid. Kui esitate need andmed vabatahtlikult ja nende töötlemine on Euroopa Liidu või selle
liikmesriikide seadustega selgesõnaliselt lubatud, kasutame neid järgmistel eesmärkidel: a) statistilise
aruandluse nõuete täitmiseks; ja/või b) puude korral töökoha vajalikuks kohandamiseks ja/või
kohaldatavate seaduste täitmiseks.
Karistusregistri andmed
Erandkorras võime mõnikord küsida teilt teie kohta mõningaid karistusregistri andmeid, kui esitate meile
tööle kandideerimise taotluse või osalete muul viisil meie tööhõiveprotsessis. Küsime neid andmeid
allpool jaotises 6 nimetatud eesmärkidel ning üksnes siis, kui see töötlemistoiming on Euroopa Liidu või
selle liikmesriikide seadustega selgesõnaliselt lubatud.

5. KUST ME SEDA TEAVET SAAME?
Osa teid puudutavast teabest saame otse teilt, kui esitate selle meile või kui kogume seda siis, kui külastate
meie veebisaite või rakendusi või suhtlete meiega. Osa teabest saame ka kolmandatelt isikutelt, sh andmeid,
mis on nimetatud allpool punktis C.
Palun pange tähele, et võime kombineerida muudest allikatest saadud isikuandmeid teilt saadud
isikuandmete ja meie enda kogutud isikuandmetega.

A. Millal annate meile enda kohta teavet?
Võite jagada enda ja oma olude kohta teavet, kui:
•

täidate vorme meie veebisaidil, registreerute meie veebisaitide kasutajaks ja jätkate meie veebisaitide
kasutamist;

•

täidate vorme meie patsienditoe rakenduses, registreerute meie patsienditoe rakenduse kasutajaks ja
jätkate meie patsienditoe rakenduse kasutamist;

•

kasutate mõnda õigust, mis on teile antud andmekaitsealaste õigusaktidega;

•

teatate kõrvaltoimest, esitate kaebuse kvaliteedi kohta või küsite meilt meditsiinilist teavet;

•

annate meile oma visiitkaardi;

•

osutate meile teenuseid;

•

registreerite end mõne meie tegevuskoha valvelauas;

•

esitate meile tööle kandideerimise taotluse või saadate oma CV;

•

teete meile või saate meilt makseid;

•

teete, annate või taotlete annetusi või toetusi;

•

annate meile enda kohta teavet, suheldes meiega telefoni, e-posti või posti teel, meie veebisaitide või
rakenduste kaudu või muul viisil;

•

peate läbirääkimisi ja sõlmite meiega ärilepingu ning hoiate seda jõus; ja/või

•

ostate toote otse meilt.

Te ei ole kohustatud oma isikuandmeid meile esitama. Kui te aga meile oma isikuandmeid ei esita, ei pruugi
meil olla võimalik teile teenuseid osutada, teie päringutele vastata, lubada teil meie valdustesse siseneda,
töödelda teie tööle kandideerimise taotlust ega teiega muul viisil ühendust võtta.
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B. Millal me teie kohta teavet kogume?
Võime koguda teie kohta isikuandmeid:
• kui külastate meie veebisaite või rakendusi, sh teie külastuse üksikasjad, nagu internetiprotokolli (IP)
aadress, mida kasutatakse teie arvuti internetti ühendamiseks, MAC-aadressid, võrguliikluse andmed,
asukoha andmed, teie sisselogimisandmed, ajavööndi seadistus, veebilehitseja tüüp ja versioon,
veebilehitseja lisamoodulite tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja -platvorm, ajaveebid,
küpsised ja muud sideandmed ning allikad, mida vaatate. Lisateabe saamiseks vaadake meie küpsiste
kasutamise põhimõtteid;
• kui külastate meie tegevuskohti, sh teie kujutis turvakaamera lindil;
• kui helistate meie klienditeenindusele, sh nende telefonikõnede salvestised;
• kui osalete Accordi nõuandekogu koosolekul, sh nõuandekogu koosolekul toimunud arutelude
salvestised;
• kui osutate meile konsultatsiooniteenuseid, sh meile antud nõuannete salvestised; ja/või
• kui osalete üritusel, nagu konverents, näitus või kongress, sh kolmandate isikute korraldatud üritused
või üritused, mida kolmandad isikud korraldavad meie nimel.

C. Millistelt kolmandatelt isikutelt me teie kohta teavet saame?
Võime saada teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, sh:
•

teie kolleegidelt, kui meile antakse äritegevusega seotud eesmärkidel teie kontaktandmed;

•

kolmandalt isikult, kes teie nimel teatab kõrvaltoimest, esitab kaebuse kvaliteedi kohta või küsib meilt
meditsiinilist teavet;

•

teie volitatud esindajalt (nt volitatud isik, lapsevanem või eestkostja);

•

infoteenuse pakkujatelt, kes pakuvad seaduslikke kontaktandmete andmebaase;

•

riigiasutustelt, mis annavad üldsusele kättesaadavat teavet;

•

töövahendusbüroodelt ja -organisatsioonidelt;

•

meie ettevõttevälistelt müügitöötajatelt;

•

ettevõtte hindamisauditeid läbiviivatelt kolmandatelt isikutelt;

•

turvakaamerasüsteemide pakkujatelt;

•

teie praeguselt ettevõttelt seoses ühinemis- või omandamistehinguga või meile teenuse osutamisega;
ja/või

•

teie varasemalt tööandjalt vms, kui kandideerite meie ettevõttesse tööle ja võtame teie nõusolekul
ühendust teie soovitajatega.

6. MIKS ON MEIL TEIE ISIKUANDMEID VAJA?
Võime kogutud isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:
•

teiega teie esitatud taotluste või päringute teemal suhtlemiseks;

•

meditsiini- ja terviseteabega seotud päringute, kvaliteedi kohta esitatud kaebuste ja kõrvaltoimetest
teavitamiste jälgimiseks ning neile vastamiseks;

•

teie või teie esindatava organisatsiooniga ärialaste kokkulepete (sh tavalised äritehingud ning
ühinemis- ja omandamistehingud) arutamiseks, sõlmimiseks ja haldamiseks;

•

lepingutest, õigusaktidest jms eeskirjadest tulenevate nõuete täitmiseks;
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•

teie või teie organisatsiooni teavitamiseks meie tooteid ja/või ettevõtet puudutavatest uudistest, mis
meie arvates võiksid teile huvi pakkuda (kooskõlas andmekaitsealaste õigusaktidega). Kui te ei soovi
meilt enam sellist teavet saada, võite igal ajal nendest teavitustest loobuda, järgides meie saadetud
e-kirjades olevaid juhiseid või võttes meiega ühendust käesoleva dokumendi alguses esitatud
kontaktandmetel. Soovi korral võite registreeruda ka mõne Eestis tegutseva reklaamieelistusi haldava
teenuse kasutajaks. Need võivad aidata vältida soovimatu reklaami saamist. Pange siiski tähele, et
need teenused ei piira reklaamteadete edastamist, mille saamiseks olete andnud oma nõusoleku;

•

tagamaks, et teie, teie organisatsioon, meie töötajad ja meie ettevõte täidavad kohaldatavaid seadusi,
meie tegevusjuhendit ja muid seonduvaid ettevõttesiseseid eeskirju;

•

veendumaks, et olete kolmanda isiku volitatud esindaja (usaldusisik, lapsevanem või eestkostja), kui
suhtlete meiega selle isiku nimel;

•

meie veebisaitide ja patsienditoe rakenduste haldamiseks ning klienditeeninduse pakkumiseks;

•

kaebuste käsitlemiseks, meie töötajate koolitamiseks ning meie kvaliteedi- ja teenusestandardite
parandamiseks;

•

selleks, et saaksite meie ettevõtet külastada, sh kohapealse julgeoleku, toote ja äritegevuse
konfidentsiaalsuse ning ohutuse tagamiseks ning keskkonna ja tervise kaitseks;

•

õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

•

teie tööle kandideerimise taotluse töötlemiseks;

•

reklaamimaks Accordi kohalolekut või osalemist mõnel üritusel;

•

teile makse tegemiseks ja/või teilt makse saamiseks;

•

meie veebisaitide või rakenduste kasutamise analüüsimiseks; ja/või

•

muudel eesmärkidel, millest oleme teid teavitanud.

Isikuandmete eriliigid
Kasutame teie isikuandmete eriliike, mida on kirjeldatud eespool jaotises 4, üksnes teie nõustamiseks või
muuks teabevahetuseks teiega seoses teie esitatud päringute või teadetega, samuti meditsiini- ja/või
terviseteabe päringute, kvaliteeti käsitlevate kaebuste ning kõrvaltoimetest teavitamiste jälgimiseks ja
neile vastamiseks, et täita meile kehtivaid seadustest ja eeskirjadest tulenevaid nõudeid ja/või hallata teie
tööle kandideerimise taotlust. Selle töötlemise õiguslik alus on esitatud allpool jaotises 7.
Karistusregistri andmed
Kogume karistusregistri andmeid juhul, kui see on andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt seaduslik
(üksnes siis, kui see töötlemistoiming on Euroopa Liidu või selle liikmesriikide seadustega selgesõnaliselt
lubatud), ning üksnes juhul, kui nende andmete kogumine on asjakohane, pidades silmas ametikohta,
kuhu kandideerite.

7. MIS ON TEIE ANDMETE KASUTAMISE ÕIGUSLIK ALUS?
A. Vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1
punkt b)
Kui teete meiega tehinguid, sõlmitakse teie ja meie vahel leping. Et saaksime selle lepingu teemal
läbirääkimisi pidada, selle sõlmida või sellest tulenevaid kohustusi täita (nt võimaldada teil kaupu või
teenuseid tellida), võib meil olla vajalik teie isikuandmeid koguda, töödelda ja jagada (nagu on allpool
täpsustatud). Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust e-posti aadressil EMENA_compliance@accordhealthcare.com.
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B. Õigustatud ärihuvid (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f)
Võime kasutada teie isikuandmeid (välja arvatud isikuandmete eriliike) kooskõlas käesolevate
privaatsuspõhimõtetega, kui see on vajalik meie ettevõtte õigustatud huvi korral, et meil oleks võimalik:
•

tagada teie organisatsioonile teie organisatsiooni soovitud tooteid ja teenuseid;

•

vastata teie nõuetele või päringutele;

•

teha uuringuid, et saada aru meie klientidest ja sellest, kuidas nad meie tooteid ja teenuseid
kasutavad;

•

arendada ja täiustada tooteid ning teenuseid, mida me teile või teie organisatsioonile ja meie teistele
klientidele pakume;

•

kaaluda võimalikke tehinguid teie organisatsiooniga;

•

jõustada või kasutada teie organisatsiooni või meie õigusi, mis tulenevad teie organisatsiooni ja meie
vahel sõlmitud lepingutest;

•

jälgida töötajate tulemuslikkust, töötajaid koolitada ja meie protsesse täiustada;

•

tagada meie tegevuskohtades töötervishoiu ja tööohutuse järgimine ning sellealaste protsesside
toimimine;

•

tagada, et teie, teie organisatsioon, meie töötajad ja meie ettevõte täidavad kohaldatavaid seadusi,
meie tegevusjuhendit ja muid seonduvaid ettevõttesiseseid eeskirju;

•

tagada, et meie tegevuskohas oleks turvaline ning et sellealased protsessid toimiksid;

•

tagada meie toodete kõrge kvaliteeditase ja ohutus;

•

toetada protsesse ja protseduure, mis aitavad ennetada ja avastada kuritegevust ning muud
ebaseaduslikku tegevust;

•

koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid; ja/või

•

teavitada farmaatsiatööstuses tegutsevaid kolmandaid isikuid meie osalemisest teatud üritustel
muude ürituste, sotsiaalmeedia või meie veebisaitide kaudu.

Nagu allpool öeldud, võime edastada teie isikuandmed ka oma kontserni liikmetele (kontserni kuuluvate
ettevõtete täieliku nimekirja vaatamiseks klõpsake siia) ja muudele kolmandatele isikutele, kui see on
vajalik meie õigustatud ärihuvi korral.
Oleme kohustatud hindama, kas meie õigustatud ärihuvid teie eespool nimetatud isikuandmete kasutamiseks
kaaluvad üles teie huvid ja õigused, mis on teile antud andmekaitsealaste õigusaktidega. Selle hindamise
käigus, mida on kirjeldatud allpool, jõudsime mõistlikkuse piires kaalutledes ja olusid arvesse võttes
seisukohale, et tohime teie isikuandmeid andmekaitsealaste õigusaktide kohaselt töödelda, kui see on vajalik
meie õigustatud ärihuvi korral.
Õigustatud huvi: meil on õigustatud huvi teie andmete töötlemiseks, sest:
•

teie organisatsioon saab kasu meie pakutavatest toodetest ja teenustest;

•

me salvestame klienditeenindusele tehtud telefonikõned, et jälgida töötajate tulemuslikkust, töötajaid
koolitada ja oma protsesse täiustada;

•

meil on vaja kaaluda võimalikke tehinguid teie organisatsiooniga;

•

nii teie organisatsioon kui ka meie ettevõte saavad kasu võimalusest jõustada või kasutada meie vahel
sõlmitud lepingutega antud õigusi;

•

oleme kohustatud tagama oma tegevuskohal töötervishoiu ja tööohutuse nõuete järgimise ning meie
õigustatud huvi on tagada, et kõik sellealased protsessid toimiksid;
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•

meil on vaja tagada, et teie, teie organisatsioon, meie töötajad ja meie ettevõte täidaksid
kohaldatavaid seadusi, meie tegevusjuhendit ja muid seonduvaid ettevõttesiseseid eeskirju;

•

meil on vaja tagada oma tegevuskohal turvalisus ning meie õigustatud huvi on tagada, et kõik
sellealased protsessid toimiksid;

•

meil tuleb tagada meie toodete kõrge kvaliteeditase ja ohutus;

•

meil on kasutusel protsessid ja protseduurid, mis aitavad ennetada ja avastada kuritegevust ning muud
ebaseaduslikku tegevust;

•

ilma teie teavet töötlemata poleks meil võimalik pakkuda teie organisatsioonile kaupu ja/või
teenuseid;

•

vastasel juhul poleks meil võimalik koostada, esitada ega kaitsta õigusnõudeid;

•

meil on vaja teavitada farmaatsiatööstuses tegutsevaid kolmandaid isikuid meie osalemisest teatud
üritustel muude ürituste, sotsiaalmeedia või meie veebisaitide kaudu; ja/või

•

vastasel juhul pole meil võimalik vastata teie nõuetele ega päringutele.

Vajadus: oleme seisukohal, et teie isikuandmete töötlemine meie õigustatud ärihuvi korral (vt täpsustust
eespool) on põhjendatud, kuna töötleme teie isikuandmeid üksnes sellises ulatuses, nagu on vajalik
käesolevates privaatsuspõhimõtetes nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
Töötlemise mõju: oleme seisukohal, et teie isikuandmete töötlemine meie õigustatud ärihuvi korral (vt
täpsustust eespool) on põhjendatud, kuna teie isikuandmete selline töötlemine ei piira põhjendamatult teie
eraelu puutumatust.

C. Nõusolek (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a)
Võime kasutada teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega, kui olete andnud meile
selleks nõusoleku.
Olenemata eespool öeldust pange tähele, et andmekaitsealaste õigusaktide ja muude kohaldatavate
seaduste kohaselt võime teile vahel ilma teie nõusolekuta saata e-posti ja posti teel reklaamteateid meie
ettevõtte, toodete, teenuste, ürituste ja pakkumiste kohta, kui teie või teie organisatsioon olete ostnud meilt
sarnaseid tooteid või teenuseid ja te pole taotlenud reklaamteadete saatmise lõpetamist.
Teil on õigus oma nõusolek seda laadi töötlemiseks igal ajal tühistada, järgides käesoleva dokumendi alguses
esitatud teavet.

D. Juriidilise kohustuse täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c)
Võime kasutada teie isikuandmeid kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtetega, kui see töötlemine on
vajalik meile kehtiva juriidilise kohustuse, näiteks ravimiohutuse järelevalve kohustuse ja maksukohustuste
täitmiseks, andmesubjektide ligipääsutaotlustele vastamiseks või järelevalveasutuste teavitamiseks
isikuandmetega seotud rikkumistest. Lisateabe saamiseks selle kohta, millise seadusega on meile kehtestatud
juriidiline
kohustus
teie
isikuandmeid
kasutada,
võtke
ühendust
e-posti
aadressil
EMENA_compliance@accord-healthcare.com.
Isikuandmete eriliigid ja karistusregistri andmed
Võime kasutada teie eriliikidesse kuuluvaid isikuandmeid ja karistusregistri andmeid eespool jaotises 6
nimetatud eesmärkidel, kui töötlemine on vajalik meile kehtiva juriidilise kohustuse, näiteks ravimiohutuse
järelevalve kohustuse ja tööhõivega seotud kohustuste täitmiseks või muudel juhtudel, kui see on
andmekaitsealaste õigusaktidega lubatud.
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8. KELLEGA ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?
A. Kontserni kuuluvad ettevõtted
Võime jagada teie teavet emaettevõttega Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G.
Highway, Thaltej, Ahmedabad – 380 054, India) ja meie kontserni teiste ettevõtetega (Indias või mujal
maailmas; nimekirja vaatamiseks klõpsake allolevat linki), kuid ainult käesolevates privaatsuspõhimõtetes
nimetatud eesmärkidel ja üksnes juhul, kui see on vajalik teie või teie organisatsiooniga sõlmitud lepingu
täitmiseks, juriidilise kohustuse täitmiseks või meie õigustatud huvi korral. Nende ettevõtete täieliku
nimekirja vaatamiseks klõpsake siia. Täpsemalt on need eesmärgid järgmised:
•

ettevõttesisene aruandlus;

•

nõuete täitmine;

•

ühinemis- ja omandamistehingutega seoses;

•

kontsernisiseste kvaliteedi tagamise teenuste osutamine;

•

kontsernisiseste finantsteenuste osutamine;

•

kontsernisiseste juriidiliste teenuste osutamine;

•

kontsernisiseste tööhõiveteenuste osutamine;

•

kontsernisiseste IT-teenuste osutamine.

B. Kolmandatest isikutest teenusepakkujad
Meie ettevõte ja meie kontserni liikmed võivad avaldada teie isikuandmeid ka hoolikalt valitud kolmandatest
isikutest teenusepakkujatele, kes osutavad järgmist tüüpi teenuseid:
•

andmeturve,
veebimajutus,
pilveteenused,
tarkvarateenused (SaaS) ja muud IT-teenused;

infosalvestuse

lahendused,

•

ravimiohutuse järelevalve ja meditsiiniteabe päringute haldamise teenused;

•

juriidilised, regulatiivsed, maksundus- ja tööhõiveteenused;

•

tõlke- ja notariteenused;

•

kliendisuhete haldusega seotud teenused;

•

ettevõttevälised müügiteenused; ning

•

juurdepääsukontrolli- ja turvateenused.

veebipõhised

Jagame teie teavet nende teenusepakkujatega üksnes siis, kui nad vajavad seda meile vajalike teenuste
osutamiseks. Me ei jaga teie teavet kolmandate isikutega turunduslikel eesmärkidel.
Lisateabe saamiseks võtke palun ühendust e-posti aadressil EMENA_compliance@accord-healthcare.com.

C. Juriidilised ja õigusaktidest tulenevad nõuded
Võime avaldada teie isikuandmeid ka siis, kui see on nõutav seadusega (sh muu kui teie elukohariigi
seadusega) või vajalik kohtu korralduse või muude juriidiliste või õigusaktidest tulenevate nõuete täitmiseks;
muu hulgas võime teie andmeid avaldada sellistele asutustele nagu ravimite ja ravimiohutuse järelevalve eest
vastutavad asjaomased asutused, andmekaitse järelevalve asutused ja maksuametid.
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D. Edastamine väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda
Teavet, mida me teie kohta kogume, võidakse edastada väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda juhtudel,
mida on kirjeldatud eespool punktides A, B ja C.
Ehkki mõned meie kontserni liikmed ja kolmandatest isikutest teenusepakkujad asuvad riikides, mille
seadused ei taga (Euroopa Komisjoni andmetel) samasugust isikuandmete kaitse taset nagu EMP riigid,
näiteks Intas Pharmaceuticals Ltd (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad, 380
054, Gujarat, India) ja Lambda Therapeutic Research, Ltd (Lambda House, Plot No. 38, Survey no. 388, Near
Silver Oak Club, S. G. Highway, Gota, Ahmedabad, 382481, Gujarat, India), on meie ettevõttel ja meie
kontserni liikmetel kasutusel kohased turvameetmed, et vältida isikuandmete volitamata ja ebaseaduslikku
kasutamist. Lisaks reguleerivad selliseid andmeedastusi tavaliselt kontserni ettevõtete ja/või kolmandate
isikute vahelised lepingud, millega tagatakse andmekaitsealaste õigusaktidega nõutavate asjakohaste
tehniliste, korralduslike ja muude kaitsemeetmete rakendamine.
Lisateabe saamiseks andmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ja/või rakendatavate
spetsiaalsete kaitsemeetmete kohta võtke palun ühendust e-posti aadressil EMENA_compliance@accordhealthcare.com.

9. KUI KAUA ME TEIE ANDMEID SÄILITAME?
Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik:
•

kohaldatavate seaduste järgimise tõestamiseks või kohaldatavate seaduste, valitsusasutuste ja muude
riigiasutuste nõuete täitmiseks;

•

teie konto haldamiseks;

•

otsustamaks, kas luua teie või teie organisatsiooniga ärisuhted, ning selliste ärisuhete hoidmiseks;

•

teie või teie organisatsiooniga ärisuhete hoidmiseks;

•

meile osutatavate teenuste või meie osutatavate teenuste tarbeks;

•

teie päringutele vastamiseks;

•

kohtumenetluse algatamiseks või oma ettevõtte kaitsmiseks kohtumenetluses;

muudel allpool sätestatud juhtudel või põhjustel, millest oleme teid teavitanud.
Mõnel juhul võidakse mõned teie andmed palju varem kustutada, näiteks:
•

turvakaamera ülesvõtteid säilitatakse kuni 14 päeva alates teie viibimisest meie tegevuskohal;

•

muid juurdepääsukontrolli andmeid säilitatakse kuni 6 kuud alates teie viibimisest meie tegevuskohal;

•

klienditeenindusele tehtud telefonikõnede salvestisi säilitatakse kuni 3 kuud alates salvestamisest;

•

tööle mittevalitud kandidaatide kandideerimise ja töövestlustega seotud teavet säilitatakse 6 kuud
pärast väljavalitud kandidaadi tööleasumist;

•

nurjunud ühinemis- või omandamistehinguga seotud isikuandmeid säilitatakse 12 kuud pärast
läbirääkimiste lõppu;

•

küpsiseid värskendatakse kooskõlas meie küpsiste kasutamise põhimõtetega.
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10. TEIE ISIKUANDMETE TURVALISUS
Teie isikuandmeid käideldes rakendame kohaseid meetmeid, et võimaluste piires kaitsta teie teavet
volitamata juurdepääsu, andmekao, kuritarvitamise, avaldamise, muutmise ja hävitamise eest. Kahjuks ei ole
andmeedastus internetis täiesti turvaline. Kuigi püüame teie isikuandmeid igati kaitsta, ei saa me tagada meie
veebisaitidele või rakendustesse edastatud andmete turvalisust; igasugune andmeedastus on teie enda
vastutusel. Kui teie teave on meieni jõudnud, kasutame rangeid protseduure ja turvameetmeid, et püüda
vältida volitamata juurdepääsu.

11. TEIE ÕIGUSED SEOSES TEIE ISIKUANDMETEGA
Teil on andmekaitsealaste õigusaktide alusel mitmesugused õigused seoses sellega, kuidas me teie
isikuandmeid töötleme. Need on esitatud allpool. Nende õiguste kasutamiseks võite võtta meiega ühendust
käesoleva dokumendi alguses esitatud kontaktandmetel.
Mõnel juhul ei pruugi meil olla võimalik teie palvet täita. Sellisel juhul kirjutame teile ja selgitame, miks.
A. Teil on õigus
juurdepääsu
isikuandmetele

taotleda
oma

Teil on õigus taotleda kinnitust selle kohta, et teie isikuandmeid
töödeldakse, vaadata oma isikuandmeid (me esitame teile nende
koopia) ja saada muud teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid
töötleme.

B. Teil on õigus paluda meil
oma
isikuandmeid
parandada

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete parandamist, kui need pole
õiged või täielikud.

C. Teil on õigus paluda meil
oma isikuandmed kustutada

Teil on õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada, kui meil pole
põhjust teie isikuandmete töötlemist jätkata. See õigus kehtib, kui meil
pole enam vaja kasutada teie isikuandmeid teile teenuste osutamiseks,
kui tühistate oma nõusoleku oma isikuandmete teatavate eriliikide
töötlemiseks või kui te pole nõus sellega, kuidas me teie isikuandmeid
töötleme (vt allpool punkt F).

D. Teil on õigus paluda meil
oma
isikuandmete
töötlemist
piirata
või
blokeerida

Teil on õigus paluda meil piirata või blokeerida nende isikuandmete
töötlemist, mis meil on teie kohta. See õigus kehtib juhul, kui arvate,
et teie isikuandmed pole õiged, ning eelistate oma isikuandmete
töötlemise blokeerimist isikuandmete kustutamisele, ning juhul, kui
meil pole vaja kasutada teie isikuandmeid eesmärgil, milleks neid
kogusime, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks,
esitamiseks või kaitsmiseks.

E. Teil
on
õigus
oma
isikuandmed üle kanda

Teil on õigus saada meilt oma isikuandmed ning kasutada neid oma
eesmärkidel ja mitmesuguste teenuste jaoks. See tähendab, et saate
oma isikuandmed hõlpsalt teisele organisatsioonile üle kanda või
taotleda, et meie seda teie eest teeksime.

F. Teil on õigus esitada
vastuväiteid
oma
isikuandmete meiepoolse
töötlemise suhtes

Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolsele
töötlemisele meie õigustatud huvi alusel, välja arvatud juhul, kui
suudame tõestada, et meie õigustatud huvi kaalub teie õigused üles,
või meil on tarvis jätkata teie isikuandmete töötlemist õigusnõuete
koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
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G. Teil on õigus selleks, et teie
kohta
ei
tehta
automatiseeritud töötlusel
põhinevaid otsuseid
H. Teil on õigus oma nõusolek
tühistada

Teil on õigus esitada vastuväiteid automatiseeritud töötlusel
põhinevate otsuste, sh profiilianalüüsi tegemise suhtes, kui see otsus
toob teie jaoks kaasa õiguslikke või muid olulisi tagajärgi.

Teil on õigus igal ajal tühistada oma nõusolek, mille alusel me teie
isikuandmeid töötleme.

12. LASTE ANDMETEGA SEOTUD PÕHIMÕTTED
Me ei kogu, säilita ega kasuta teadlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid ning meie veebisaitide ega
rakenduste ükski osa pole mõeldud alla 13-aastastele lastele. Kui teie laps on ilma teie nõusolekuta jaganud
meiega oma isikuandmeid, võite meid sellest teavitada e-posti aadressil EMENA_compliance@accordhealthcare.com või saates kirja käesoleva dokumendi alguses esitatud aadressil. Kui selgub, et oleme saanud
või kogunud alla 13-aastaste laste isikuandmeid, võtame meetmeid, et see teave kiiresti kustutada.

13. KUI TEIL ON KAEBUSI
Kui teil on muresid seoses teie isikuandmete meiepoolse töötlemisega, te pole rahul sellega, kuidas oleme
tegelenud teie taotlusega, või soovite esitada kaebust, võtke palun kõigepealt ühendust meie
andmekaitsetöötajaga käesoleva dokumendi alguses esitatud kontaktandmetel, et saaksime püüda
probleemi lahendada.
Teil on ka alati õigus esitada kaebus oma elukohariigi pädevale andmekaitseasutusele (Eestis Andmekaitse
Inspektsioon, Tatari 39, 10134 Tallinn, http://www.aki.ee/).

14. FÜÜSILISEST ISIKUD ETTEVÕTJAD, TÄIS- JA USALDUSÜHINGUD JA ETTEVÕTTED
Kui pakume oma tooteid ja/või teenuseid füüsilisest isikust ettevõtjale, täis- või usaldusühingule või
ettevõttele, keda esindate või kellele töötate või kellega teil on leping, ning selle raames kogume ja kasutame
teie isikuandmeid, teeme seda kooskõlas käesolevate privaatsuspõhimõtete asjaomaste jaotistega.

15. KOLMANDATE ISIKUTE NING SOTSIAALMEEDIA VEEBISAIDID JA RAKENDUSED
Meie veebisaitidel ja rakendustes võib aeg-ajalt olla linke kolmandate isikute veebisaitidele ja veebisaitidelt
ja/või rakendustele ja rakendustest. Kui lähete lingi kaudu mõnele neist veebisaitidest või rakendustest,
pange tähele, et nendel veebisaitidel ja rakendustel on oma privaatsuspõhimõtted ning me ei võta mingit
vastutust nende põhimõtete eest ega nende veebisaitide ja rakenduste teiepoolse kasutamise eest.

16. ÜHINEMINE, MÜÜK VÕI MUU VARADE ÜLEANDMINE
Kui meie ettevõte on seotud ümberkorraldamise, omandamise, varade müügi, ühinemise, finantseerimise,
teenuste teisele teenusepakkujale ülekandmise, taustakontrolli, pankroti või pankrotihaldusega, võidakse
teie isikuandmeid seoses selliste tehingutega ja nende raames seaduse ja/või lepinguga lubatud ulatuses
avaldada ja üle kanda.

17. KÄESOLEVATE PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE MUUTMINE
Võtame kõik mõistlikud meetmed, et teavitada teid käesolevate privaatsuspõhimõtete muudatustest, ning
avaldame muudetud privaatsuspõhimõtted käesoleval veebilehel.

18. VIITED EL-ILE JA SELLE LIIKMESRIIKIDELE
Käesolevas dokumendis hõlmavad viited ELile ja selle liikmesriikidele ka Ühendkuningriiki.
Käesolevat dokumenti kontrolliti ja uuendati viimati juulis 2019.
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