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TEAVE RAVIMIOHUTUSEGA SEOTUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA 
 
 

KIRJELDUS 

Novo Nordisk´i eesmärk on olla läbipaistev Teie isikuandmete töötlemisel ja kaitsmisel. 
Alljärgnev selgitab, millist tüüpi isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja 
milleks me neid kasutame. 
 
 

1. KES ME OLEME? 
 

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutavad ettevõtted on: 
 

Novo Nordisk A/S Novo Nordisk A/S Eesti filiaal 

Novo Alle 1 Paldiski mnt. 29 

DK-2880 Bagsvaerd 10612 Tallinn, Eesti 

Taani 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; 

• Teie pereliikmetelt või hooldajatelt; 

• Tervishoiutöötajatelt nagu Teie meditsiiniõde, apteeker või arst; 

• Avalikult kättesaadavatest väljaannetest, veebilehtedelt ja sotsiaalmeediast. 
 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS  
 

Töötleme Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 
o Võimaliku Novo Nordisk’i ravimi kvaliteedikaebuste ja kõrvaltoimete 

teaduslikuks hindamiseks. Kvaliteedikaebused ja kõrvaltoimete teated 
kantakse ülemaailmsesse tooteohutuse andmebaasi ja neid andmeid 
analüüsitakse regulaarselt võimalike korduvuste leidmiseks; 

o Teie küsimustele või teabepäringutele vastamiseks; 
o Toodete kasutusuuringute arendamise analüüsiks;  
o Andmete analüüsiks, et parendada meie klienditeenindust ja 

tootepakkumisi; 
o Andmete analüüsiks, et parendada meie teaduslikku ja tootealast 

suhtlust tervishoiutöötajate ja patsientidega;  
o Kvaliteedikaebuste, kõrvaltoimete ja tootekasutusega seotud mustrite ja 

trendide hindamiseks. 
 

 
4. MISSUGUSEID ISIKUANDMEID ME TEIE KOHTA TÖÖTLEME? 

 
Ülalpool 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. MIKS ON MEIL SEADUSEGA LUBATUD TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDA? 

 
Teie isikuandmete töötlemine põhineb seadusel. Seaduse järgi on meil lubatud töödelda teie  
isikuandmeid (kirjeldatud ülalpool punktis 4) järgmistel õiguslikel alustel: 
 
• Andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huvides. Õigustatud huvid on järgmised: 

a. vajalik andmetöötlus meie juriidilise kohustuse täitmiseks 
b. võimalike Novo Nordisk’i ravimitega seotud kvaliteedikaebuste ja 

kõrvaltoimete teaduslik hindamine 
c. meie klienditeeninduse ja tootepakkumiste parendamine 
d. teadusliku ja tootealase info tõhustamine  
e. Teie poolt meile antud nõusolek teie isikuandmete töötlemiseks  

 
 

6. MILLAL ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID? 
 
Võime Teie isikuandmeid edastada järgmistele isikutele: 

• Meie ettevõttega seotud tarnijad ja edasimüüjad (nt konsultandid, IT teenuse 
pakkujad, finantsasutused, õigusettevõtted, lepingupartnerid) 

• Novo Nordisk’i kontserni kuuluvad ettevõtted (nt Novo Nordisk tütarettevõtted 
teistes riikides) 

• Riigiasutused, sealhulgas Terviseamet ja Ravimiamet  

• Teised farmaatsiaettevõtted ja partnerid, kelle toodet/tooteid päring puudutab.  
 
 

7. MILLAL ME EDASTAME TEIE ISIKUANDMEID VÄLJAPOOLE EUROOPA LIITU/ 
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA? 

 
Teie isikuandmete edastamisel väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda kasutame teie 
isikuandmete kaitsmiseks kaitsemeetmed: 

Olukord Teie isikuandmete kaitsemeede  

Isikuandmete edastamine Novo 
Nordisk’i Euroopa 
Majanduspiirkonnas asuvast 
ettevõttest Novo Nordisk’i 
väljaspool Euroopa 

Kaitstud Novo Nordisk’i siduvate kontsernisiseste eeskirjadega, 
mis on kättesaadavad aadressil: 
https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/dat
a-privacy/novo-nordisk-binding-corporate-rules.pdf 
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Majanduspiirkonda asuvasse 
ettevõttesse 

Isikuandmete edastamine Novo 
Nordisk’i Euroopa 
Majanduspiirkonnas asuvast 
ettevõttest kolmandatesse 
riikidesse  

 

Kaitstud Novo Nordisk’i sõlmitud lepingu tüüptingimustega 
isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse. 

 

Või olukord, kui sihtriik on saanud Euroopa komisjonilt 
andmekaitse taseme piisavuse otsuse. 

 
 

8. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME? 
 

Säilitame Teie isikuandmeid järgmistel ajaperioodidel: 

• tehniliste kaebustega seotud andmeid 12 aastat  

• kõrvaltoimetega seotud andmeid alaliselt 

• kõigi muude päringutega seotud andmeid kuni 5 aastat 
 
 

9. KUIDAS TEIE SAATE KONTROLLIDA OMA ISIKUANDMETE KASUTAMIST? 
 

Teil on järgmised üldõigused: 
 

Teie õigused Kuidas saate oma õigusi kasutada 

Juurdepääs oma isikuandmetele Õigus saada koopia oma isikuandmetest struktureeritud, 
üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul 

Kasutamise piiramine Õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise peatamist või 
piiramist 

Kustutamine Õigus nõuda oma isikuandmete anonüümseks muutmist 

Oma isikuandmete parandamine Õigus lasta oma isikuandmeid parandada 

Kaebus isikuandmete kasutamise 
kohta 

Te võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile  

 

 
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. 


