
 

 

VDAR Paziņojums par privātumu veselības aprūpes profesionāļiem 

Spēkā stāšanās datums:  2018. gada 25. maijs  

Kāds ir šī Paziņojuma par privātumu tvērums? 

Šis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) Paziņojums par privātumu izskaidro, kā Allergan plc, 

tostarp visi meitasuzņēmumi (kopā saukti par “Allergan”, “mēs”, “mūsu” vai “mūs”), rīkojas ar jūsu 

Personas datiem, un var ietvert citu cilvēku Personas datus, kad kopīgojat viņu Personas datus ar mums.  

Tajā ir detalizēti izskaidrots, kā mēs ievācam jūsu Personas datus un ar ko mēs tos varam kopīgot.  Šajā 

Paziņojumā par privātumu ir norādītas jūsu tiesības uz Personas datiem.  Tas attiecas uz visiem jūsu 

Personas datiem, tostarp elektroniski glabātajiem un fiziskā formā esošiem Personas datiem. 

Kādus Personas datus mēs varam iegūt par jums? 

Allergan apkopo un apstrādā jūsu Personas datus, kas var nākt tiešā veidā no jums, būt publiski 

pieejamos avotos (piemēram, zinātniskajos žurnālos, kuros jums ir publicēts raksts) vai saņemts no 

trešajām pusēm, ar kurām mums ir līgums (piemēram, IMS/IQVIA).  Personas dati ietver visu informāciju, 

kas jūs identificē vai var tikt izmantoti jūsu identificēšanai.   

Mūsu iegūstamie Personas datu veidi ir atkarīgi no jūsu saistības ar Allergan un spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  Personas dati, kurus mēs par jums apstrādājam, ietver datus, ko mēs iegūstam 

no jums tiešā veidā, ņemot vērā jūsu biznesa saikni ar mums vai citu saziņu, kas jums var būt bijusi ar 

mums.   

Turklāt mēs varam iegūt Personas datus par jums no publiski pieejamiem avotiem un trešajām pusēm, 

un tās var būt tālāk norādītās Personas datu kategorijas. 

• Vārds 

• Vecums un dzimšanas datums 

• No sīkfailiem iegūtie dati 

• Biznesa kontaktinformācija (adrese, 
tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

• Personas kontaktinformācija (adrese, 
tālruņa numurs, e-pasta adrese) 

• Apmācības un kvalifikācijas 

• Piederība organizācijai vai institūcijai 

• Informācija par jūsu profesionālajiem 
sasniegumiem un aktivitātēm (piemēram, 
jūsu publicētiem pētījumiem vai jūsu 
veiktu izpēti) 

• Programmas un aktivitātes, kurās esat 
piedalījies 

• Viedokļi par mums vai mūsu produktu un 
pakalpojumiem 

• Ar maksājumiem saistīta informācija 

• Saziņas un citas personiskās preferences 

• Produktu pieprasījumu informācija 

• Fotoattēli vai videomateriāli 

• Apstiprinājumi par apmācībām 

• Finanšu informācija (nodokļu maksātāja 
numurs, banku konta maršrutēšanas 
numuri, uzņēmuma kartes numurs) 

 

Kā mēs izmantosim jūsu Personas datus? 

Jūsu Personas datu apstrāde var ietvert tālāk norādītās darbības ar jūsu Personas datiem: ierakstīšana, 

kārtošana, klasificēšana, glabāšana, pielāgošana vai mainīšana, izgūšana, uzziņas, lietošana, atklāšana 

pārsūtīšanas ceļā, izplatīšana vai padarīšana par pieejamiem citā veidā, salīdzināšana un apvienošana, 

ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 



 

 

 

Mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus tālāk norādītajiem mērķiem. 

• Apstrādāt nevēlamus notikumus un ziņot 
par tiem 

• Sniegt jums produkta drošības 
informāciju 

• Atbildēt uz jūsu informācijas, produktu 
vai pakalpojumu pieprasījumiem 

• Nodrošināt mūsu uzņēmuma atbilstību 
normatīvajiem aktiem un garantēt telpu 
un tīklu drošību 

• Pilnvarot, sniegt, administrēt, pārraudzīt 
un pārtraukt piekļuvi Allergan sistēmām, 
telpām, ierakstiem, īpašumam un 
infrastruktūrai vai to lietošanai 

• Izmeklēt iekšēju iespējamo uzvedības 
normu pārkāpumu vai to neievērošanu 
saskaņā ar mūsu politikām un 
procedūrām 

• Veikt mūsu programmu un pakalpojumu 
auditu atbilstības nodrošināšanai 

• Pakļauties tiesvedībai un valdības 
izmeklēšanām (piemēram, saskaņā ar 
pavēlēm, pavēstēm un tiesu juridiskajiem 
orderiem) 

• Veikt personas datu apstrādi saskaņā ar 
mūsu juridiskajiem pienākumiem 

• Sazināties par mūsu pētījumiem 

• Sazināties par tirgus izpēti un produktu 
attīstību 

• Sazināties, lai sniegtu informāciju par 
produktiem 

• Sazināties par publikācijām, lekcijām, 
semināriem un citiem izglītojošiem 
pasākumiem, fokusgrupām un citām 
veselības aprūpes profesionāļu iesaistes 
funkcijām 

• Sazināties, lai sniegtu vispārīgu 
informāciju par veselību (piemēram, 
informāciju par noteiktu veselības 
stāvokli) 

• Administrēt mārketinga programmas 
(piemēram, loterijas, konkursus un 
atlaižu programmas) 

• Noteikt jūsu atbilstību noteiktiem 
produktiem, pakalpojumiem vai 
programmām 

• Pārvaldīt mācību procesu, tostarp 
pārraudzīt mācību aktivitātes 

• Ziņot par interešu konfliktu 

• Meklēt darbiniekus 

• Pārvaldīt komandējumus un izmaksas 

• Noteikt apmācību prasības 

• Veikt organizatorisko plānošanu un 
attīstību (piemēram, iekšējo saziņu, 
budžetus, administrēšanu un projektu 
pārvaldību) 

• Vadīt apmācību vai zinātniskas un 
izglītojošas programmas 

• Piesaistīt zinātnes ekspertus un līderus 

• Veikt biznesa un mārketinga izpēti 

• Veikt produktu pasūtīšanu vai pieprasīt 
paraugus 

• Sniegt jums piekļuvi mūsu resursiem 

• Sekot jūsu saziņai ar mums (tiešsaistē un 
bezsaistē) 

• Veidot detalizētu informāciju par jūsu 
biznesa praksēm, aktivitātēm un saziņu, 
lai saprastu jūsu vajadzības un 
preferences attiecībā uz mūsu 
produktiem un pakalpojumiem 

• Sniegt finanšu informāciju (piemēram, 
izsekot jums veiktos maksājumus un citus 
vērā ņemamus pārskaitījumus un ziņot 
par tiem) 

• Uzturēt informāciju par kontaktpersonām 

• Apstrādāt maksājumus 

• Administrēt tīmekļa vietni 
 

 

Rodoties jebkādām papildu vajadzībām sniegt jums informāciju un iegūt jūsu piekrišanu, tostarp 

gadījumos, kad to pieprasa vietējie normatīvie akti, mēs iegūsim jūsu piekrišanu un tikai tad apstrādāsim 

jūsu Personas datus šiem mērķiem.   



 

 

Kāds ir juridiskais pamatojums veikt jūsu Personas datu apstrādi? 

Spēkā esošais juridiskais pamatojums, kas dod mums tiesības apstrādāt jūsu Personas datus 

konkrētajiem iepriekš aprakstītajiem mērķiem, ir norādīts tālāk. 

• Saskaņā ar jūsu piekrišanu:  dažos gadījumos mēs varam lūgt jūsu piekrišanu jūsu Personas datu 

ievākšanai un apstrādei.  Ja izvēlēsities sniegt savu piekrišanu, vēlāk varēsit to atsaukt (vai 

atsacīties), sazinoties ar mums, kā aprakstīts sadaļā “kā sazināties ar mums” tālāk.  Lūdzu ņemiet 

vērā, ka, atsaucot jūsu piekrišanu, netiks ietekmēta nekāda Personas datu apstrāde, kas jau ir 

veikta.  Gadījumos, kad mums būs jāapstrādā jūsu Personas dati ar jūsu piekrišanu, mēs jums 

piekrišanas saņemšanas brīdī sniegsim plašāku informāciju. 

 

• Atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai līguma izpilde:  noteiktos apstākļos 

mums, iespējams, būs jāapstrādā jūsu Personas dati, lai ievērotu atbilstošu likumu/regulu vai 

izpildītu mūsu līgumsaistības, kuras attiecas uz jums.  Gadījumos, kad apstrādāsim jūsu Personas 

datus, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības, jums, visticamāk, nebūs tiesību iebilst pret šo 

apstrādi, bet jums parasti būs tiesības piekļūt šai informācijai un to apskatīt, ja vien tas 

netraucēs mūsu juridisko saistību izpildi.  Gadījumos, kad mūsu apstrāde tiek veikta ar mērķi 

izpildīt mūsu līgumsaistības, kurās jūs esat kāda no pusēm, jūs, iespējams, nevarēsit iebilst pret 

šādu apstrādi; ja tomēr jūs izvēlaties atteikties vai iebilst pret apstrādi, tas var ietekmēt 

līgumsaistības, kuru ievērošanu jums ir tiesības pieprasīt. 

 

• Mūsu likumīgās intereses:  mēs varam apstrādāt jūsu Personas datus, ņemot vērā mūsu 

likumīgās intereses sazināties ar jums un pārvaldīt mūsu saziņu ar jums attiecībā uz mūsu 

produktiem un pakalpojumiem, zinātniskajiem pētījumiem un izglītības iespējām.  Papildus 

citām tiesībām, kas jums var būt un kas aprakstītas tālāk, jums ir tiesības iebilst pret šādu jūsu 

Personas datu apstrādi.   Varat reģistrēt savus iebildumus, sazinoties ar mums, kā aprakstīts 

sadaļā “Kā sazināties ar mums” tālāk. 

Kam un kad mēs atklājam un nododam jūsu Personas datus? 

Mēs nodosim vai atklāsim jūsu Personas datus ar tālāk norādītajām personām.  

• Mūsu globālajiem meitasuzņēmumiem, kā aprakstīts tālāk.   

 

• Trešajām pusēm, ar kurām mums ir līgums sniegt pakalpojumus mūsu vārdā, lai veiktu 

darbības vai funkcijas, kas saistītas ar iepriekš aprakstītajiem jūsu Personas datu apstrādes 

mērķiem.  Šādā gadījumā mēs pieprasīsim, lai šīs trešās puses, kas darbojas mūsu vārdā, aizsargā 

jūsu Personas datu, kurus mēs tām nododam, konfidencialitāti un drošību.  Šīm trešajām pusēm 

līgumā jāpiekrīt, ka tās neizmantos un neatklās jūsu Personas datus nekādiem citiem mērķiem, 

izņemot tos, kas nepieciešami, lai sniegtu mums pakalpojumus, sniegtu pakalpojumus mūsu 

vārdā vai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem likumiem vai regulām.   

 

• Valdības aģentūrām un varas iestādēm un publiskām tīmekļa vietnēm klīnisko pētījumu 

veikšanai.  Ja piedalāties kādā no mūsu pētījumiem kā klīniskais pētnieks, mēs, iespējams, 

atklāsim jūsu vārdu, biznesa kontaktinformāciju un jūsu saikni ar mums.  Šī informācija var tikt 



 

 

publicēta tiešsaistē, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, Eiropas zāļu klīnisko pētījumu reģistru, 

ClinicalTrials.gov, citas līdzīgas vietnes, un izdrukāta. 

 

• Valdības aģentūrām, auditoriem un varas iestādēm.  Ja mēs jums maksājam par jūsu 

sniegtajiem pakalpojumiem, mēs varam atklāt jūsu Personas datus, tostarp jūsu finansiālo saikni 

ar mums un visas summas, ko mēs jums esam samaksājuši, valdības iestādēm, auditoriem un 

aģentūrām saistībā ar mūsu regulējošo darbību, atbildot uz autorizētiem informācijas 

pieprasījumiem vai citiem pieprasījumiem, kurus nosaka normatīvie akti, regulas vai nozares 

kodeksi. 

 

• Potenciāliem vai faktiskiem trešās puses pircējiem.  Ja mēs nolemjam veikt reorganizāciju vai 

atbrīvoties no uzņēmuma, to pārdodot, apvienojot ar citu uzņēmumu vai veicot cita uzņēmuma 

iegādi, mēs varam nodot jūsu Personas datus faktiskajiem vai potenciālajiem pircējiem.  Mēs 

pieprasīsim, lai ikviens šāds pircējs rīkojas ar jūsu Personas datiem saskaņā ar šo Paziņojumu par 

privātumu. 

Kā mēs pārsūtām jūsu Personas datus starp dažādām valstīm? 

Mēs varam pārsūtīt jūsu Personas datus uz citiem mūsu globālajiem meitasuzņēmumiem.  Allergan 

meitasuzņēmumu nosaukumi un kontaktinformācija ir atrodama vietnē 

https://www.allergan.com/home.   Turklāt šie meitasuzņēmumi var pārsūtīt jūsu Personas datus citiem 

mūsu globālajiem meitasuzņēmumiem.  Daži mūsu meitasuzņēmumi un to datu bāzes var atrasties 

valstīs, kuras nenodrošina datu aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs līmenim jūsu dzīvesvietas valstī.  

Neskatoties uz to, visi mūsu meitasuzņēmumi pakļaujas prasībai rīkoties ar jūsu Personas datiem 

saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu un datu aizsardzības politikām un procedūrām.   

 Paziņojums par ES–ASV un Šveices–ASV privātuma vairogu:  Allergan un tā meitasuzņēmumi 

ASV var saņemt Personas datus no personām Eiropas Ekonomiskajā Zonā (EEZ) un Šveices.  

 Mēs pakļaujamies ES–ASV un Šveices–ASV privātuma vairoga principiem (Privātuma vairoga 

principi) attiecībā uz Personas datu iegūšanu, izmantošanu un paturēšanu no EEZ un Šveices.  Ja 

šī Paziņojuma par privātumu nosacījumi ir pretrunā ar Privātuma vairoga principiem, noteicošie 

ir Privātuma vairoga principi.  Lai saņemtu plašāku informāciju par Privātuma vairoga struktūru 

un iepazītos ar mūsu sertifikātiem, dodieties uz vietni https://www.privacyshield.gov/.   ICDR 

šķīrējtiesa (International Centre for Dispute Resolution) darbojas kā trešās puses šķīrējtiesa, kā 

to pieprasa Privātuma vairoga struktūra.  Ja jums ir sūdzība par mūsu atbilstību Privātuma 

vairogam, varat sazināties ar mums tiešā veidā vai sazināties ar ICDR vietnē 

 https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase.  Noteiktos apstākļos jums var rasties iespēja 

pieprasīt obligātu arbitrāžu.  Mēs pakļaujamies ASV Federālās tirdzniecības komisijas 

izmeklēšanas un tiesībaizsardzības varai attiecībā uz mūsu atbilstību Privātuma vairoga 

principiem.   

Mēs, iespējams, pārsūtīsim jūsu Personas datus trešajām pusēm, ar kurām mums ir līgums sniegt 

pakalpojumus mūsu vārdā, lai veiktu darbības vai funkcijas, kas saistītas ar iepriekš aprakstītajiem jūsu 

Personas datu apstrādes mērķiem.  Mūsu trešās puses līgumiski ir spiestas pakļauties spēkā esošajiem 

likumiem un regulām, tostarp prasībai izmantot derīgu ES Personas datu robežu šķērsošanas 

pārsūtīšanas mehānismu, lai saņemtu ES personu datus, kas var ietvert Eiropas Komisijas “atbilstības” 

https://www.allergan.com/home
https://www.privacyshield.gov/
https://www.adr.org/aaa/faces/services/fileacase


 

 

noteikšanu, ES–ASV un/vai Šveices–ASV privātuma vairoga sertifikātus, un/vai ES standarta līgumu 

klauzulu izpildi kopā ar mums.     

Lai saņemtu plašāku informāciju par Personas datu sūtīšanu pāri robežām, lūdzu, sazinieties ar mums, 

izmantojot informāciju, kas aprakstīta sadaļā “Kā sazināties ar mums” tālāk. 

Kā mēs aizsargājam jūsu Personas datus? 

Mēs izmantojam nozares standarta administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības līdzekļus, lai 

aizsargātu jūsu Personas datus pret zudumu, ļaunprātīgu izmantošanu, modificēšanu, atklāšanu un 

bojāšanu.  Mēs atļaujam piekļūt jūsu Personas datiem tikai tiem darbiniekiem un trešajām pusēm, kas 

darbojas mūsu vārdā, ja tām ir likumīga biznesa nepieciešamība veikt šādu piekļuvi.  Mēs pārsūtīsim jūsu 

Personas datus trešajām pusēm, kas rīkojas mūsu vārdā, tikai tad, ja mēs būsim saņēmuši rakstisku 

apliecinājumu, ka jūsu Personas dati tiks aizsargāti saskaņā ar šo Paziņojumu par privātumu un mūsu 

privātuma politikām un procedūrām. 

Cik ilgi mēs paturam jūsu Personas datus? 

Jūsu personas dati tiks glabāti, kamēr starp mums būs attiecības.  Mēs saglabāsim un paturēsim jūsu 

Personas datus, ko esam ieguvuši, saskaņā ar mūsu Uzņēmuma ierakstu paturēšanas politiku, un pēc 

tam tie tiks arhivēti vai izdzēsti.  Detalizēts mūsu datu glabāšanas prakses grafiks ir atrodams vietnē 

https://www.allergan.com/home. Lūdzu, ņemiet vērā, ka noteiktu informāciju var paturēt ilgāku laika 

periodu, ja mums pret jums ir nenokārtotas saistības vai to pieprasa vietējie likumi. 

Kādas ir jūsu tiesības? 

Jums ir tiesības redzēt, kādus jūsu Personas datus mēs glabājam, un saņemt to kopiju, tostarp 

elektronisku kopiju, kā arī lūgt mums izlabot neprecīzus vai nepilnīgus jūsu Personas datus, ko par jums 

glabājam.  Varat arī pieprasīt, lai mēs izdzēšam jūsu Personas datus, kad tie vairs nav nepieciešami to 

sniegšanas mērķim, ja vien mēs neapstrādājam jūsu Personas datus noteiktiem ierobežotiem mērķiem, 

kad dzēšana nav iespējama, vai iebilst pret to, ka mēs apstrādājam jūsu Personas datus. Noteiktos 

apstākļos jūs varat pieprasīt, lai nosūtām jūsu Personas datu kopiju jūsu izvēlētajai trešajai pusei.   

Lai izmantotu kādas no šīm tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums saskaņā ar kārtību, kas izklāstīta sadaļā 

“kā sazināties ar mums” tālāk.   Ja uzskatāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas, jums ir arī tiesības iesniegt 

sūdzību pārraugošajai institūcijai (sk. plašāku informāciju sadaļā “līdzekļi” tālāk). 

Kas notiek, ja mēs pārskatām šo Paziņojumu par privātumu? 

Laiku pa laikam mēs varam mainīt šo Paziņojumu par privātumu, lai atspoguļotu mūsu juridisko saistību 

izmaiņas vai jūsu Personas datu apstrādes paņēmienu izmaiņas.  Mēs jūs informēsim par jebkādiem 

būtiskiem šī Paziņojuma par privātumu labojumiem, un tie stāsies spēkā paziņojumā noteiktajā laikā.   

Kā sazināties ar mums, ja jums rodas kādi jautājumi vai bažas? 

Lūdzu, sazinieties ar Ellergan ES datu aizsardzības darbinieku, izmantojot tālāk sniegto informāciju, lai:  

• uzdotu jautājumus; 

• iesniegtu prasību vai sūdzību; 

• atsauktu dalību programmā vai pakalpojumā;  

https://www.allergan.com/home


 

 

• izmantotu jebkuras no iepriekš nosauktajām tiesībām, tostarp piekļuvi, labošanu, 

pārnēsājamību, iebilšanu, ierobežošanu un dzēšanu. 

 Allergan ES datu aizsardzības darbinieka 

 pasta adrese:   

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Lielbritānija 

 E-pasta adrese:   

IR-EUDPO@allergan.com  

Kādi līdzekļi jums ir pieejami? 

Ja vēlaties saņemt plašāku informāciju par jūsu privātuma un datu aizsardzības tiesībām, lai atrisinātu 

problēmu, ko neizdevās novērst tiešā veidā ar mums, vai iesniegtu sūdzību, lūdzu, sazinieties ar savas 

valsts datu aizsardzības iestādi vai Allergan vadošo datu aizsardzības pārraudzības iestādi: 

 Īrijas datu aizsardzības komisārs 

 Pasta adrese: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 

 Tālruņa numuri: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 E-pasta adrese: 

 info@dataprotection.ie  
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