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Biogen pareiškimas suinteresuotiesiems asmenims dėl privatumo apsaugos  

Data: 2022 m. sausio 1 d. 

 

Šiame pareiškime aprašoma, kaip Biogen Lithuania UAB (toliau – „Biogen“) renka ir tvarko jūsų kaip 
mokėtojo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo, pacientų organizacijos ar draudimo bendrovės 
darbuotojo arba bet kurios kitos šalies, su kuria Biogen reguliariai dirba ir kuri nėra laikytina pacientu ar 
sveikatos priežiūros specialistu (toliau – „Suinteresuotasis asmuo“), asmens duomenis. 

Kokius asmens duomenis Biogen renka ir naudoja? 

Biogen renka ir naudoja šiuos jūsų asmens duomenis: 

i) jūsų kontaktinius duomenis, pavyzdžiui, vardą, pavardę, kreipinį, adresą, el. pašto adresą, fakso 
numerį, namų telefono numerį ir mobiliojo telefono numerį; 

ii) profesinę informaciją apie jus, įskaitant jūsų darbo patirtį, išsilavinimą, kompetencijos sritį ir 
specializaciją, publikacijas ir viešas kalbas bei suinteresuotumą Biogen produktais; 

iii) informaciją apie jūsų bendravimą su Biogen, pavyzdžiui, pokalbių ir susirašinėjimo išklotines. 

Didžiąją dalį šios informacijos Biogen gauna tiesiai iš jūsų jums bendraujant su Biogen, taip pat iš viešai 
prieinamų šaltinių (pavyzdžiui, interneto) ir pramonės duomenų bazių, kuriose pateikiama informacija 
apie Suinteresuotuosius asmenis. 

Kodėl Biogen renka ir naudoja mano asmens duomenis? 

Biogen renka ir naudoja jūsų asmens duomenis, kad galėtų palaikyti ir gerinti savo verslo santykius su 
jumis, taip pat kad sukurtų jūsų profilį, kuris leistų geriau suprasti jūsų kompetencijos sritis ir 
dominančias temas. Biogen turi teisėtą tikslą rinkti ir tvarkyti šiuos asmens duomenis, kad galėtų 
palaikyti verslo santykius su savo Suinteresuotaisiais asmenimis. 

Su kuo Biogen dalijasi mano asmens duomenimis? 

Biogen dalijasi jūsų asmens duomenimis su kitomis trečiosiomis šalimis. Asmens duomenis galime 
atskleisti savo grupės įmonėms šiame pareiškime aprašytais tikslais. Biogen gali pasitelkti trečiąsias 
šalis, kurios teikia mums paslaugas ir kurioms gali tekti atskleisti jūsų asmens duomenis. Tarp šių 
paslaugų teikėjų yra tie, kurie padeda Biogen vykdyti duomenų tvarkymo veiklą, pavyzdžiui, teikia 
debesijos paslaugas ir duomenų saugyklas. Jūsų duomenys gali būti perduoti už jūsų šalies ribų, 
šalims, kuriose neužtikrinama tinkamo lygio asmens duomenų apsauga pagal jūsų šalies arba Europos 
duomenų apsaugos teisės aktus. Jei jūsų duomenys perduodami į tokias šalis, Biogen imasi tinkamų 
veiksmų, kad jie būtų tinkamai apsaugoti, pavyzdžiui, naudoja Standartines sutarčių sąlygas, kai reikia 
užtikrinti tinkamo lygio duomenų apsaugą. Jums paprašius, Biogen pateiks informaciją apie asmens 
duomenų gavėjus ir susitarimų dėl duomenų perdavimo, sudarytų su gavėjais už jūsų šalies/Europos 
ekonominės erdvės ribų, kopijas. 

Biogen gali rinkti, naudoti ir trečiosioms šalims atskleisti jūsų asmens duomenis, jei mano, kad tai būtina 
pagal galiojančius teisės aktus, siekiant apsaugoti bet kurio asmens gyvybinius interesus arba kai 
būtina įgyvendinti, įtvirtinti ar ginti Biogen teisės aktais nustatytas teises. Jei trečioji šalis įsigyja visą 
arba reikšmingą Biogen verslo ar turto dalį, jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti to pardavimo 
tikslais. 

Biogen jūsų asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei to reikia tikslams, kuriems jie buvo renkami, ir 
laikydamasi visų įstatymais nustatytų saugojimo terminų.  

Kokios yra mano teisės? 

Jūs galite bet kada susisiekti su Biogen, jei norite susipažinti su savo asmens duomenimis arba sužinoti, 
kokius jūsų asmens duomenis turime (pavyzdžiui, asmens duomenų šaltiniu). Jūs galite nesutikti, kad 
jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, jei turite tam teisėtų priežasčių, reikalauti, kad būtų apribotas 
jūsų asmens duomenų tvarkymas, taip pat reikalauti savo asmens duomenis ištaisyti arba ištrinti.  
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Kontaktiniai duomenys 

Pagal duomenų apsaugos teisę valdytojas yra juridinis asmuo, kuris yra atsakingas už jūsų asmens 
duomenų apsaugą ir pagalbą įgyvendinant jūsų duomenų apsaugos teises. Biogen yra jūsų asmens 
duomenų, susijusių su šiuo pareiškimu, valdytojas. Jei turite klausimų dėl šio pareiškimo ar savo 
asmens duomenų tvarkymo, taip pat jei norite pasinaudoti nurodytomis teisėmis, galite rašyti el. pašto 
adresu baltics@biogen.com. Taip pat galite susisiekti su Biogen Europos duomenų apsaugos 
pareigūnu el. pašto adresu privacy@biogen.com. Jei manote, kad jūsų teisės į privatumą buvo 
pažeistos, galite pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai. 
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