Europos Ekonominėje Erdvėje (toliau - EEE) esantiems asmenims. Europos Sąjungos Bendrasis
duomenų apsaugos reglamentas (toliau - BDAR) įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d. BDAR pakeitė ir atnaujino
jūsų turimas teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis, taip pat jūsų duomenis tvarkančioms bendrovėms
keliamus reikalavimus ir numatytas teises. Jis taip pat numato reikalavimą pateikti jums papildomą informaciją
be tos, kuri jums jau buvo pateikta. Šis papildomas pranešimas pakeičia visą informaciją, kurią jūs gavote iš
mūsų iki šiol.
PAPILDOMOS TEISĖS
BDAR numato naujas ir platesnes teises, susijusias su jūsų asmens informacija, nei jums jau žinomos. Šios
teisės:
•
teisė ištaisyti ar ištrinti bet kokią neteisingą ar nepilną „Abbott“ turimą asmens informaciją apie
jus;
•
teisė susipažinti su „Abbott“ turima asmens informacija apie jus;
•
teisė paprieštarauti jūsų asmens informacijos tvarkymui tam tikrais atvejais esant teisėtiems
pagrindams;
•
teisė, kad jums nebūtų taikomas automatizuotas duomenų tvarkymas, kurio tikslas įvertinti
tam tikrus su jumis susijusius asmeninius aspektus, tokius kaip elgesiu paremta analizė.
Norėdami sužinoti, kaip įgyvendinti teises, jei nurodoma, kad naudojami slapukai, žiūrėkite
privatumo pranešimo dalį apie slapukus;
•
teisė perduoti jūsų duomenis kitam asmeniui ar, jei tai techniškai įmanoma, kitai bendrovei,
kai jūs pateikėte savo asmens duomenis mums su jūsų sutikimu ar sutarties pagrindu;
•
teisė pateikti skundą nacionalinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai ar gauti
kompensaciją už patirtą žalą; ir
•
Teisė atšaukti sutikimą, duotą „Abbott“ tvarkyti jūsų asmens duomenis, nepatiriant žalos, kai
jūs buvote davę sutikimą „Abbott“ tvarkyti jūsų asmens duomenis.
PAPILDOMA INFORMACIJA, KURIĄ JUMS REIKIA ŽINOTI
•
Tarptautinai perdavimai. Mes perduodame jūsų asmens informaciją už EEE ribų į trečiąsias
valstybes, kuriose negalioja to paties lygio apsauga, kaip to reikalaujama EEE. Siekdami
apsaugoti jūsų duomenis tokius perdavimus vykdome tik (i) Europos Komisijos sprendimu,
leidžiančiu tai daryti, ar pagal (ii) ES patvirtintas sutarčių standartines sąlygas. Informuojame
jus, kad „Abbott“ sudarė duomenų perdavimo sutartis pagal ES patvirtintas sutarčių
standartines sąlygas, kad perduoti jūsų duomenis iš EEE į trečiąsias šalis, įskaitant ir
Jungtines Valstijas. Norėdami gauti ES patvirtintų sutarčių standartinių sąlygų, pagal kurias
mes perduodame jūsų duomenis iš EEE, nuorašą, susisiekite su mūsų ES DAP (detalesnė
informacija nurodyta žemiau).
•

Laikymas. Jūsų asmens duomenys bus saugomi pas mus to, kol to reikės dėl suteikimo jums
(i) jūsų pageidaujamų „Abbott“ gaminių ar paslaugų; ir / ar (ii) prieigos prie mūsų interneto
svetainių ir paslaugų. Be to, jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol to reikės, kad
atsakyti į jūsų paklausimus ir skundus, ar atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, įskaitant
reikalavimus, susijusius su gaminio ar medicininio prietaiso saugumu. Dėl detalesnės
informacijos susisiekite su vietos klientų aptarnavimo centru ar ES DAP pagal žemiau
nurodytą informaciją.

•

Kodėl mums reikia jūsų duomenų? Asmens duomenys reikalingi tam, kad įvykdyti jūsų
sutarties su „Abbott“ nuostatas, kad pateikti jūsų pageidaujamus gaminius ar paslaugas, kad
atitikti vietos įstatymų reikalavimus, susijusius su gaminio ar medicininio prietaiso saugumu.
Bet koks duomenų nepateikimas mums reiškia, kad „Abbott“ negalės suteikti jums jūsų
pageidaujamų gaminių ar paslaugų.

•

Klientų aptarnavimas, užklausos ir klausimai: sekite „Abbotts“ rekomenduojamus kanalus.

-1-

EME_ACTIVE-571726114.1

•

Duomenų apsaugos pareigūnas: jei turite klausimų dėl jūsų asmens informacijos tvarkymo,
susiekite su ES DAP adresuhttp://www.eu-dpo.abbott.com/.
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