Za osebe, ki se nahajajo v EGP: Splošna uredba EU o varstvu podatkov (»GDPR«) velja od 25. maja 2018.
GDPR spreminja in posodablja pravice, ki jih imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ter dovoljenja in
zahteve, ki veljajo za podjetja, ki obdelujejo vaše osebne podatke. Prav tako zahteva, da vam poleg
informacij, ki ste jih že prejeli, posredujemo tudi naslednje informacije: To dodatno obvestilo nadomesti vse
informacije, ki ste jih že prejeli od nas.
DODATNE PRAVICE
GDPR uvaja nove in razširjene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, poleg tistih, ki so vam že bile
izpostavljene. To so:
•
Pravica, da popravite ali izbrišete vse napačne ali nepopolne osebne podatke, ki jih ima
podjetje Abbott o vas;
•
Pravica do dostopa do osebnih podatkov, ki jih ima podjetje Abbott o vas;
•
Pravica, da v nekaterih primerih ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov iz upravičenih
razlogov;
•
Pravica, da vaši osebni podatki ne bodo uporabljeni v avtomatiziranemu sprejemanju
odločitev, namenjenih oceni nekaterih osebnih vidikov, ki se nanašajo na vas, kot so analize,
ki temeljijo na ravnanju. Za več informacij o tem, kako uveljaviti to pravico, si oglejte razdelek
o piškotkih iz obvestila o zasebnosti, v kolikor je navedeno, da se uporabljajo piškotki;
•
Kjer ste nam posredovali svoje osebne podatke z vašo privolitvijo ali kot del pogodbe, pravico
do prenosljivosti teh osebnih podatkov na drugo osebo ali, če je to tehnično izvedljivo, na
drugo podjetje;
•
Pravica do vložitve pritožbe pri vašem nacionalnem nadzornem organu za varstvo podatkov
ali do nadomestila za vsako škodo, ki ste jo utrpeli; in
•
Pravica, da umaknete soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov s strani podjetja Abbott
brez škode, če ste podjetju Abbott prej dali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov.
DODATNE INFORMACIJE, KI JIH MORATE VEDETI
•
Mednarodni prenosi – Vaše osebne podatke posredujemo zunaj Evropskega
gospodarskega prostora (“EGP”) v tretje države, ki ne nudijo enake stopnje zaščite, kot jo
zahteva EGP. Za varovanje vaših osebnih podatkov bomo takšne prenose opravili le na
podlagi (i) odločitve Evropske komisije, ki to dovoljuje, ali (ii) v skladu s standardno
pogodbeno določbo, ki jo je odobrila EU. Upoštevajte, da je podjetje Abbott sklenilo
sporazume o prenosu podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul EU za prenos
vaših osebnih podatkov iz EGP v tretje države, ki vključujejo Združene države. Za dostop do
standardnih pogodbenih klavzul EU, ki jih uporabljamo za izvoz vaših osebnih podatkov iz
EGP, ali za prejemanje kopije, se obrnite na naš urad za varstvo podatkov EU (podrobnosti
spodaj).
•

Shranjevanje – Vaši osebni podatki bodo shranjeni tako dolgo, dokler je to potrebno za
zagotavljanje (i) storitve ali izdelka, ki ste ga zahtevali; in/ali (ii) dostopa do naših spletnih
strani in storitev. Vaši osebni podatki bodo alternativno lahko shranjeni tako dolgo, dokler jih
bomo potrebovali, da se odzovemo na vaša vprašanja in pomisleke ali v skladu s pravnimi
zahtevami, vključno s tistimi, povezanimi z varnostjo izdelka ali medicinskih pripomočkov. Za
dodatne informacije se obrnite na lokalno službo za pomoč strankam ali na urad za varstvo
podatkov v EU.

•

Zakaj potrebujemo vaše podatke –Zagotavljanje osebnih podatkov podjetju Abbott je
potrebno za izpolnitev pogojev pogodbe, ki jo imate s podjetjem Abbott, za zagotavljanje
izdelka ali storitve, ki ste jo zahtevali, ter za spoštovanje lokalnih zakonov, kot so tisti, ki se
nanašajo na izdelke ali medicinske pripomočke. Če ne boste zagotovili takšnih osebnih
podatkov, vam Abbott ne more zagotoviti izdelka ali storitve, ki ste jo zahtevali.
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•

Skrb za stranke, vprašanja in težave: sledite običajnim priporočenim kanalom podjetja
Abbott.

•

Uradna oseba za varstvo podatkov: če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z obdelavo
vaših osebnih podatkov, se obrnite na našo uradno osebo za varstvo podatkov v EU na
naslov http://www.eu-dpo.abbott.com/.
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