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Personām, kuru atrašanās vieta ir EEZ: ES Vispārējā datu aizsardzības regula (“GDPR”) ir spēkā no 
2018. gada 25. maija. GDPR groza un atjaunina jūsu tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem un to, kas 
uzņēmumiem, kas apstrādā jūsu personas datus, ir atļauts un nepieciešams. Tā arī prasa, lai papildus no 
jums jau saņemtajai informācijai mēs sniegtu šādu informāciju: šis papildu paziņojums aizstāj visu informāciju, 
ko jūs jau esat saņēmis no mums.  
 
PAPILDU TIESĪBAS 
GDPR ievieš jaunas un paplašinātas tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem, kas pārsniedz jums jau 
norādītās. Tās ir:  
• tiesības labot vai dzēst visus nepareizos vai nepilnīgos personas datus, ko Abbott glabā par 

jums; 
• tiesības piekļūt personas datiem, ko Abbott glabā par jums; 
• dažos gadījumos tiesības iebilst pret jūsu personas datu apstrādi likumīgu iemeslu dēļ; 
• tiesības netikt pakļautiem automatizētai lēmumu pieņemšanai, lai novērtētu dažus ar jums 

saistītus personiskos aspektus, piemēram, uz rīcību balstītu analīzi; lai iegūtu plašāku 
informāciju par šo tiesību izmantošanu, lūdzu, skatiet privātuma paziņojuma sīkdatņu sadaļu, 
ja tiek norādīts, ka tiek izmantotas sīkdatnes;  

• ja jūs esat sniedzis mums savu personīgo informāciju ar savu piekrišanu vai kā daļu no 
līguma, tiesības uz šo personas datu pārnesamību citai personai vai, ja mēs to varam tehniski 
izdarīt, citam uzņēmumam; 

• tiesības iesniegt sūdzību jūsu valsts datu aizsardzības uzraudzības iestādē vai saņemt 
kompensāciju par jebkādu nodarīto kaitējumu; un 

• tiesības atsaukt savu piekrišanu, lai Abbott apstrādātu jūsu personas datus bez kaitējuma, ja 
esat devis piekrišanu Abbott apstrādāt jūsu personas datus. 

 
PAPILDU INFORMĀCIJA, KAS JUMS BŪTU JĀZINA 
• Starptautiskie pārsūtījumi  - Mēs nododam jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas 

zonas (“EEZ”) trešām valstīm, kas nepiedāvā tādu pašu aizsardzības līmeni, kā to prasa EEZ. 
Lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs veicam šādus pārsūtījumus tikai, pamatojoties uz (i) 
Eiropas Komisijas lēmumu, kas to atļauj, vai ii) uz ES apstiprinātiem standarta līguma 
noteikumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Abbott ir noslēdzis datu pārsūtīšanas līgumus, 
pamatojoties uz ES standarta līguma noteikumiem, lai pārsūtītu jūsu personas datus no EEZ 
uz trešām valstīm, tostarp ASV. Lai piekļūtu vai saņemtu ES standarta līguma noteikumu 
kopiju, ko mēs izmantojam, lai eksportētu savus personas datus no EEZ, lūdzu, sazinieties ar 
mūsu ES DAI (sīkāk turpinājumā).  

 
• Uzglabāšana  - Jūsu personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu (i) 

jūsu pieprasīto Abbott pakalpojumu vai produktu; un/vai (ii) piekļuvi mūsu tīmekļa vietnēm un 
pakalpojumiem. Alternatīvi, jūsu personas dati tiks saglabāti tik ilgi, kamēr mēs tos 
pieprasīsim, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem un bažām, vai saskaņā ar jebkādām juridiskām 
prasībām, tostarp tām, kas attiecas uz produkta vai medicīnas ierīču drošību. Lai iegūtu 
sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas centru vai ES-DAI biroju, 
izmantojot zemāk sniegto informāciju.  

 
• Kāpēc mums ir vajadzīgi jūsu dati  - Personas datu sniegšana Abbott nepieciešama līguma 

ar Abbott izpildei, lai sniegtu jums pieprasīto produktu vai pakalpojumu, lai ievērotu vietējos 
likumus, piemēram, attiecībā uz produktu vai medicīnas ierīču drošību. Jebkura šāda 
personas datu nesniegšana nozīmē, ka Abbott nevar nodrošināt jūs ar pieprasīto produktu vai 
pakalpojumu.  

 
• Klientu aprūpe, vaicājumi un jautājumi: lūdzu, sekojiet Abbott parastajiem ieteicamajiem 

kanāliem.  
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• Datu aizsardzības inspektors: ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar jūsu personas datu 
apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mūsu ES DAI vietnē  http://www.eu-dpo.abbott.com/ .   

 


