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TEAVE RAVIMIOHUTUSEGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA
Novo Nordisk A/S (edaspidi Novo Nordisk) on seaduse alusel kohustatud koguma ravimite ja
meditsiiniseadmete kõrvaltoime- ja kvaliteedikaebuste kohta edastatud teavet ning samal ajal
kaitsma teabe edastaja isikuandmeid. Käesolev teade selgitab, kuidas me Teie isikuandmeid
töötleme (nt kogume, kasutame, säilitame ja jagame). Käesolev teave täiendab Novo Nordiski
kontserni üldisi eeskirju ja kohalikul tasandil kehtestatud isikuandmete töötlemise teadet.
Kohalikul tasandil kehtestatud isikuandmete töötlemise teade on kättesaadav siit.
Ravimiohutusega seotud teated kantakse Novo Nordiski ülemaailmsesse tooteohutuse
andmebaasi. Meie toodete ja patsientide ohutuse huvides analüüsitakse kogutud andmeid
regulaarselt, et teha kindlaks, kas meie toodete kohta on ilmnenud uut teavet, mida peame
jagama pädevate asutuste, arstide ja patsientidega.
1.

KES ME OLEME?

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutavad ettevõtted 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;
•
Tervishoiutöötajatelt nagu Teie meditsiiniõde, apteeker või arst;
•
Avalikult kättesaadavatest väljaannetest, veebisaitidelt ja sotsiaalmeediast.
3.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
•
Õigusaktidest tulenevate ravimohutusega seotud juriidiliste kohustuste täitmiseks, sh
kuid mitte ainult:
o
Ravimi ja selle kvaliteedi teaduslikuks hindamiseks;
o
Kõrvaltoimete teadete ülemaailmsesse tooteohutuse andmebaasi
kandmiseks. Neid andmeid analüüsitakse regulaarselt võimalike
korduvuste leidmiseks;
o
Kvaliteedikaebustega ja kõrvaltoimetega seotud võimalike korduvuste
hindamiseks.

Töötleme Teie isikuandmeid üksnes vastava õigusliku aluse olemasolul. Ülaltoodud
eesmärkidel Teie isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Novo Nordiski juriidiline
kohustus (GDPR Art. 6(1)c)). Töötlemine on vajalik seadusjärgse ravimiohutuse kohustuse
täitmiseks meie poolt.
Juhul, kui juriidilisest kohustusest tulenev õiguslik alus langeb ära, võib meil tekkida õigustatud
huvi (GDPR Art. 6 (1) f)) Teie isikuandmete säilitamiseks. Meie õigustatud huvi võib seisneda
näiteks Teie andmete säilitamises võimalike õiguslike vaidluste lahendamiseks.
4.

MISSUGUSEID ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA TÖÖTLEME?

Eespool punktis 3 kirjeldatud eesmärkidel töötleme järgmisi isikuandmete liike:
•
Kontaktandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
•
Andmeid, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu;
•
Terviseandmeid, sh ravimid mida tarvitate.
5.

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).
6. MILLAL ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU/
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA?
Eespool punktis 3 kirjeldatud eesmärkidel edastame Teie isikuandmeid järgnevatesse
väljaspool EMP asuvatesse riikidesse:
•
Kõikidesse väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse, kus asub Novo Nordiski
kontserni kuuluvaid ettevõtteid;
•
Kui see on vaja ravimiohutusega
Kasutame järgnevat õigusaktidega kehtestatud kaitsemeedet, et kaitsta Teie isikuandmeid
selliste edastamiste korral:
•
Edastamine toimub Novo Nordiski kontserni kuuluvale ettevõttele, mis allub Novo
Nordiski kontserni siduvatele kontsernisisestele eeskirjadele, mis on kättesaadavad
aadressil
https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporategovernance/personal-data-protection.html.
7.

KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME?

Säilitame Teie isikuandmeid kuni nende töötlemise eesmärgi saavutamise või töötlemise aluse
äralangemiseni. Õigusaktide alusel säilitame kõikide müügiloaga ravimitega seotud
ravimiohutuse järelevalve andmeid ja dokumente konkreetse ravimi müügiloa kehtivusaja
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lõpuni ja 10 aastat pärast müügiloa kehtivusaja lõppu. 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.
8.

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: www.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.

Kohaldatava õiguse alusel võivad töötlemistoimingu konkreetsetest asjaoludest olenevalt olla
need ülalloetletud õigused piiratud. Võtke meiega ühendust osas 1 kirjeldatud viisil, kui Teil on
küsimusi või taotlusi nende õigustega seoses.

