За лица, намиращи се в ЕИП: Общият регламент на ЕС за защита на данните („GDPR“) е в сила от 25
май 2018 г. GDPR изменя и актуализира правата, които имате във връзка с Вашите лични данни и за
това какво е позволено и се изисква да направят компаниите, които обработват Вашите лични данни.
Също така изисква да Ви предоставим следната информация в допълнение към вече получената: Това
допълнително известие замества всяка информация, която вече сте получили от нас.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА
GDPR въвежда нови и разширени права във връзка с Вашите лични данни, освен тези, които вече са
Ви изтъкнати. Това са:
•
Правото да коригирате или изтриете всички погрешни или непълни лични данни, които
Abbott държи за Вас;
•
Правото на достъп до личните данни, които Abbott държи за Вас;
•
Правото, в някои случаи, да възразите срещу обработването на Вашите лични данни по
основателни причини;
•
Правото да не бъдете подлагани на автоматизирано вземане на решения има за цел да
се оценят някои лични аспекти, свързани с Вас, като например анализ на базата на
поведение. Моля, вижте секцията „бисквитки“ от известието за поверителност за повече
информация относно начина на упражняване на това право, ако е посочено, че се
използват бисквитки;
•
Когато сте ни предоставили личните си данни с Ваше съгласие или като част от
договор, правото на преносимост на тези лични данни към друго лице или, ако това е
технически възможно за нас, към друга компания;
•
Правото да подадете жалба до Вашия национален надзорен орган за защита на
данните или да получите обезщетение за всяка щета, която сте понесли; и
•
Правото да оттеглите съгласието си за обработката от Abbott на Вашите лични данни,
без това да е в ущърб, когато сте дали съгласие Abbott да обработва личните Ви данни.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
•
Международни трансфери ― ние прехвърляме Вашите лични данни извън
Европейското икономическо пространство („ЕИП“) към трети страни, които не предлагат
същото ниво на защита, каквото се изисква от ЕИП. За да запазим Вашите лични
данни, ние ще извършваме такива трансфери само въз основа на (i) решение на
Европейската комисия, която позволява това, или (ii) при наличие на одобрени
Стандартни договорни клаузи от ЕС. Моля, обърнете внимание, че Abbott е сключило
споразумения за пренос на данни въз основа на стандартните договорни клаузи на ЕС
за прехвърляне на Вашите лични данни от ЕИП към трети страни, което включва
Съединените щати. За да получите достъп или копие от Стандартните договорни
клаузи на ЕС, които използваме за експортиране на личните Ви данни от ЕИП, моля,
свържете се с нашия DPO в ЕС (подробности по-долу).
•

Съхранение ― Вашите лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е
необходимо, за да Ви предоставят (i) услугата или продукта на Abbott, които сте
заявили; и/или (ii) достъп до нашите уебсайтове и услуги. Като алтернатива Вашите
лични данни също ще се съхраняват толкова дълго, колкото ние изискваме, за да
отговорим на Вашите въпроси и притеснения или в съответствие с всички законови
изисквания, включително тези, свързани с безопасността на продукта или
медицинското устройство. За допълнителна информация, моля, свържете се с
местната клиентска служба или офиса на EU-DPO, като използвате подробностите подолу.

•

Защо имаме нужда от Вашите данни ― предоставянето на лични данни на Abbott е
задължително, за да се изпълнят условията на договора, който сте сключили с Abbott,
за да Ви предостави продукт или услуга, които сте заявили, за спазване на местните
закони като например тези, свързани с безопасността на продукта или медицинското
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изделие. Всяко непредставяне на такива лични данни ще означава, че Abbott не може
да Ви предостави искания от Вас продукт или услуга.
•

Грижа за клиентите, въпроси и проблеми: моля, следвайте нормалните препоръчани
канали на Abbott.

•

Служител по защита на данните: ако имате някакви въпроси във връзка с
обработката на личните Ви данни, моля, свържете се с нашия DPO в ЕС на адрес

http://www.eu-dpo.abbott.com/.
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