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TEAVE TERVISHOIUTÖÖTAJATE ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMISE KOHTA

•

Novo Nordisk A/S (edaspidi Novo Nordisk) on Eesti Ravimitootjate Liidu (edaspidi RTL) ja
Euroopa Ravimitootjate Liidu (edaspidi EFPIA) liige. RTL’i Eetikakoodeksis (kättesaadav:
http://www.rtl.ee/et/liidu-eetikakoodeks-2/)
ning
EFPIA
koodeksis
(kättesaadav:
https://efpia.eu/media/413022/efpia-code-2019.pdf) sätestatud nõuete kohaselt peavad
ravimitootjad avalikustama tervishoiutöötajatele ja tervishoiuorganisatsioonidele otseselt või
kaudselt tehtud maksed ning nende eest kolmandatele osapooltele tehtud maksed (edaspidi
Avalikustamiskohustus). Käesolev teave selgitab, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme (nt
kogume, kasutame, säilitame ja jagame) Teiega sõlmitud lepingutega seoses ja
Avalikustamiskohustusega seoses. Käesolev teave täiendab Novo Nordiski kontserni üldisi
eeskirju ja kohalikul tasandil kehtestatud isikuandmete töötlemise teadet. Kohalikul tasandil
kehtestatud isikuandmete töötlemise teade on kättesaadav siit.

•

Käesolev teade kehtib alates 27.04.2020. Novo Nordisk võib teadet aegajalt muuta,
kehtestades teate uue tervikversiooni.
1.

KES ME OLEME?

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutavad töötlejad on:
Novo Nordisk A/S
Novo Alle 1
DK-2880 Bagsvaerd
Taani

Novo Nordisk A/S Eesti filiaal
Paldiski mnt. 29
10612 Tallinn, Eesti
infoee@novonordisk.com
+372 667 5050

Te saate alati võtta ühendust Novo Nordisk A/S Eesti filiaaliga aadressil
infoee@novonordisk.com esitades küsimusi või märkides ära oma mured seoses sellega,
kuidas me Teie isikuandmeid töötleme.
2.

KUIDAS ME KOGUME TEIE ISIKUANDMEID?

Me saame teie isikuandmed järgmistest allikatest:
•
Otse Teilt.
3.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Novo Nordisk töötleb tervishoiutöötajate isikuandmeid käesolevas teates toodud eesmärkidel
vastutava töötlejana. Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
•
•
•
•

Teiega sõlmitava lepingu ettevalmistamiseks;
lepingupartneri identifitseerimiseks;
lepingu ja lepingust tulenevate lisakohustuste vastastikuseks täitmiseks;
ravimitööstuse ja Novo Nordiski tegevuse usaldusväärsuse suurendamiseks
tegevuste läbipaistvuse parendamise ja Avalikustamiskohustuse täitmise kaudu;

riiklike ametkondadega suhtlemiseks Novo Nordiski juriidiliste kohustuste täitmiseks
(sh nt Ravimiametiga);
õiguslike küsimuste ja vaidluste lahendamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes vastava õigusliku aluse olemasolul. Ülaltoodud
eesmärkidel Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kas Novo Nordiski ja
andmesubjekti vahel sõlmitud lepingu täitmine (GDPR Art. 6(1)b)), Novo Nordiski juriidiline
kohustus (GDPR Art. 6(1)c)), Novo Nordiski õigustatud huvi (GDPR Art. 6(1)f)) või
andmesubjekti nõusolek, kui see on nõutav (GDPR Art. 6(1)a)).
Avalikustamiskohustuse täitmise õiguslikuks aluseks on Novo Nordiski õigustatud huvi, kuna
ravimitootjana peab Novo Nordisk vastama seaduste alusel ja vastava tööstusharu poolt
kehtestatud nõuetele. Nõuete hulka kuulub ka RTL’i Eetikakoodeksis ja EFPIA koodeksis
sätestatud Avalikustamiskohustuse täitmine.
4.

MISSUGUSEID ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA TÖÖTLEME?

Novo Nordisk töötleb vastutava töötlejana Teiega sõlmitud lepingute alusel isikuandmeid, mis
on vajalikud eespool punktis 3 kirjeldatud eesmärkide täitmiseks. Sellest tulenevalt töötleme
järgmisi isikuandmete liike:
•
Teie nimi;
•
Teie isikukood;
•
Teie elukoha aadress;
•
Teie tegevuskoha aadress;
•
Teie amet;
•
Teie telefoninumber;
•
Teie e-posti aadress;
•
Teie pangaandmed;
•
Teiega sõlmitud lepingu eesmärk ja sisu;
•
Novo Nordiski poolt Teile tasutud rahalised või mitterahalised hüvitised, sh honorarid;
•
Novo Nordiski poolt Teile registreerimistasude, reisi-, majutus-, toitlustus- ja ruumide
kulude katteks tasutud rahalised või mitterahalised hüvitised;
•
Novo Nordiski poolt Teile tasutud rahaliste või mitterahaliste hüvitiste tasumise
eesmärk;
•
Novo Nordiski poolt Teile tasutud rahaliste või mitterahaliste hüvitistega seotud koha
nimetus, koht ja aeg.
5.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Töötleme Teie isikuandmeid punktis 3 kirjeldatud eesmärkidel erinevatel viisidel, sh salvestame
ja kogume neid andmeid.
Seoses Avalikustamiskohustuse täitmisega on Novo Nordiskil õigustatud huvi töödelda
isikuandmeid muu hulgas alljärgnevatel viisidel:
•

Novo Nordisk avaldab isikustatud kujul teabe selle kohta, milliseid materiaalseid või
muid hüvesid on Novo Nordisk tervishoiutöötajatele andnud, enda veebilehel
http://www.novonordisk.ee/;
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•

Avalikustamiskohustuse
raames
veebilehel
http://www.novonordisk.ee/
avalikustatud isikuandmed hoitakse veebilehel kättesaadavana 3 aastat pärast
nende esmakordset avalikustamist.

•

Novo Nordisk säilitab teabe tervishoiutöötajatele antud materiaalsete ja muude
hüvede kohta isikustatud kujul;

•

Novo Nordisk kogub, registreerib, salvestab, kasutab, koondab ning avalikustab
isikuandmeid kas isikustatud kujul või summeerides tervishoiutöötajatele ühel
kalendriaastal makstud hüvitised.

6.

KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

Võime Teie andmeid jagada järgmistele isikutele:
•
Ametiasutustele, õiguskaitseorganitele ja menetlusosalistele, kui oleme selleks
juriidiliselt kohustatud;
•
Teenuseosutajatele või teistele lepingupartneritele, kes abistavad meie ettevõtet (nt
konsultandid, IT-teenuse pakkujad, finantsasutused, advokaadibürood);
•
Teistele Novo Nordiski kontserni kuuluvatele ettevõtetele (nt Novo Nordiski
tütarettevõtted teistes riikides).
7. MILLAL ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU/
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?
Novo Nordisk võib punktis 3 kirjeldatud eesmärkidel ning selleks, et täita
Avalikustamiskohustust, jagada Teie isikuandmeid teiste Novo Nordiski üksustega ning Teie
isikuandmeid võivad töödelda Novo Nordiski üksused ja Novo Nordiskile teenust pakkuvad
kolmandad osapooled, kelle asukoht võib olla väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).
Kasutame järgnevaid kaitsemeetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid selliste edastamiste korral:
•
Isikuandmete edastamine Novo Nordiski ja Novo Nordiski üksuste vahel toimub,
alludes Novo Nordiski kontserni siduvatele kontsernisisestele eeskirjadele, mis on
kättesaadavad
aadressil
https://www.novonordisk.com/about-novonordisk/corporate-governance/personal-data-protection.html.
•
Isikuandmete edastamine Novo Nordiski ja Novo Nordiskile teenust pakkuvate
kolmandate osapoolte vahel põhineb Euroopa Komisjoni isikuandmete
kolmandatesse riikidesse edastamise lepingu tüüptingimustel ja ELi ja USA
andmekaitseraamistikul Privacy Shield.
•
Koopia andmete edastamise lepingust Novo Nordiski ja Novo Nordiskile teenust
pakkuvate kolmandate osapoolte vahel saate küsida võttes ühendust e-posti
aadressil infoee@novonordisk.com.
8.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Säilitame Teie isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse
äralangemiseni. Pärast õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemist säilitame isikuandmeid
üksnes senikaua, kui see on vajalik tulevikus tekkida võivate pretensioonide ja õigusvaidluste
lahendamiseks või kui isikuandmete säilitamiseks on muu õigustatud huvi.

9.

MISSUGUSED ÕIGUSED TEIL ON?

Teil kui andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades isikuandmete kaitse õigusest
tulenevaid piiranguid nende õiguste teostamisel:
•
Õigus taotleda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele;
•
Õigus saada koopia oma isikuandmetest struktureeritud, sageli kasutataval ja
masinloetaval kujul;
•
Õigus lasta oma isikuandmeid ajakohastada või parandada;
•
Õigus lasta oma isikuandmed kustutada või hävitada, v.a. juhul, kui me võime
sellest õiguspäraselt keelduda;
•
Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise peatamist või piiramist;
•
Õigus nõuda isikuandmete ülekandmist.
•

Te võite esitada Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse selle kohta, kuidas me
töötleme Teie isikuandmeid (aadress Tatari 39, 10134 Tallinn; e-mail: info@aki.ee;
tel: +372 627 4135; veebileht: www.aki.ee). Kaebuse võite esitada ka kohtule, kui
leiate et Teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult või muul viisil Teie õigusi
rikkudes.

Kohalduva õiguse alusel võivad töötlemistoimingu konkreetsetest asjaoludest olenevalt olla
need
ülalloetletud
õigused
piiratud.
Võtke
meiega
ühendust
aadressil
infoee@novonordisk.com, kui Teil on küsimusi või taotlusi nende õigustega seoses.

