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EMPs asuvatele isikutele 
ELi isikuandmete kaitse üldmäärus (edaspidi GDPR) jõustus 25. mail 2018. GDPRiga muudetakse ja 
ajakohastatakse õiguseid, mis teil on seoses enda isikuandmetega ning seda, mida ettevõtetel, kes teie 
isikuandmeid töötlevad, on luba ja kohustus teha. See nõutakse ka, et edastaksime teile lisaks saadetule veel 
alljärgneva teabe. See täiendav teatis on igasuguse meilt varem saadud teabe suhtes ülimuslik. 
 
TÄIENDAVAD ÕIGUSED 
GDPRiga kehtestatakse uued ja laiendatud õigused seoses teie isikuandmetega lisaks neile, mis on juba esile 
toodud. Need on järgmised: 
• õigus parandada või kustutada mis tahes valesid või mittetäielikke isikuandmeid, mis Abbottil 

teie kohta on; 
• õigus pääseda ligi isikuandmetele, mis Abbottil teie kohta on; 
• õigus vaidlustada teatud juhtudel oma isikuandmete töötlemine seaduslikul alusel;  
• õigus mitte lubada enda suhtes automatiseeritud otsuste tegemist, mille eesmärk on hinnata 

teatud teid puudutavaid isiklikke aspekte, näiteks käitumisel põhinev analüütika. Palun 
vaadake privaatsusteatise küpsiste jaotist, et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas 
niisugust õigust kasutada, kui on märgitud, et kasutatakse küpsiseid; 

• kui olete edastanud meile isikuandmeid enda nõusoleku alusel, siis on teil õigus selliste 
isikuandmete ülekantavusele teisele isikule või, kui see on meie jaoks tehniliselt teostatav, 
teisele ettevõttele; 

• õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitse järelevalveasutusele või saada hüvitist mis tahes 
tekitatud kahju eest; ja 

• õigus võtta tagasi Abbottile enda isikuandmete töötlemiseks antud luba (ilma, et see teid 
kahjustaks), kui olete selle Abbottile isikuandmete töötlemiseks andnud. 

 
TÄIENDAV TEAVE, MIDA TEADMA PEATE 
• Rahvusvahelised edastamised 

Edastame teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi EMP) ja 
kolmandatesse riikidesse, mis ei paku samasugust kaitse taset, nagu nõutakse EMPs. Teie 
isikuandmete kaitsmiseks toimuvad niisugused edastamises üksnes järgmistel alustel: (i) 
Euroopa Komisjoni otsus, millega edastamist lubatakse; või (ii) kohaldades ELi lepingu 
tüüptingimusi. Juhime tähelepanu, et Abbott on sõlminud ELi lepingu tüüptingimustel 
põhinevad andmeedastuslepingud, et edastada teie isikuandmeid EMPst kolmandatesse 
riikidesse, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse. Teie isikuandmete EMPst väljapoole 
eksportimiseks kasutatavate ELi lepingu tüüptingimuste koopiale ligipääsemiseks või nende 
saamiseks palume võtta ühendust meie ELi andmekaitseametnikuga (kontaktandmed on 
esitatud allpool). 

 
• Säilitamine 

Teie isikuandmeid säilitatakse senikaua, kui see on vajalik teile (i) taotletud Abbotti teenuse 
või toote pakkumiseks; ja/või (ii) teile meie veebilehtedele ja teenustele ligipääsu tagamiseks. 
Lisaks säilitatakse teie isikuandmeid senikaua, kui see on vajalik, et saaksime vastata teie 
päringutele ja küsimustele või seoses mis tahes õigusnõuetega, sealhulgas nendega, mis 
puudutavad toote- või meditsiinitarvikute ohutust. Täiendava teabe saamiseks võtke palun 
ühendust oma kohaliku klienditoe või ELi andmekaitseametnikuga alltoodud kontaktandmete 
kaudu. 

 
• Miks me teie andmeid vajame 

Isikuandmete edastamine Abbottile on vajalik selleks, et täita teie ja Abbotti vahel sõlmitud 
lepingu tingimusi, pakkuda teile taotletud tooteid või teenuseid ja järgida kohalikke õigusakte, 
näiteks neid, mis puudutavad toote- või meditsiinitarviku ohutust. Mis tahes isikuandmete 
esitamata jätmine tähendab, et Abbott ei saa teile pakkuda taotletud tooteid või teenuseid. 
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• Klienditeenindus, päringud ja probleemid 
Palun kasutage Abbotti tavapäraseid soovitatud kanaleid. 

 
• Andmekaitseametnik 

Kui teil on küsimusi seoses enda isikuandmete töötlemisega, võtke palun ühendust meie ELi 
andmekaitseametnikuga aadressil http://www.eu-dpo.abbott.com/. 


