SANOFI PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
Sanofi ja teie privaatsus
Sanofi austab üksikisiku eraelu puutumatust ning väärtustab oma klientide, partnerite,
patsientide, kasutajate ja töötajate usaldust. Seetõttu võtab Sanofi teie privaatsust tõsiselt
ning töötleb isikuandmeid kohaldatavate õigusaktide ja andmekaitset reguleerivate määruste
kohaselt.
Nendes

privaatsuspõhimõtetes

kasutamisel

ja

kirjeldatakse

avalikustamisel,

mida

Sanofi

esitate

tava

Sanofi

võimaliku
veebisaitide

teabe

kogumisel,

kaudu.

Need

privaatsuspõhimõtted kehtivad veebisaitidel, mida käitavad või reguleerivad Sanofi ja selle
sidusettevõtjad, ning kirjeldavad, kuidas ja miks Sanofi kogub teavet teie kui kliendi, partneri,
patsiendi, kasutaja või töötaja kohta.
Mõned määratlused
Kõrvalnäht

on

igasugune

soovimatu

reaktsioon,

mis

tekib

patsiendil

meditsiinitoote

kasutamisel.
Vastutav töötleja tähendab isikut (isikuid), kes otsustab

(otsustavad) isikuandmete

töötlemise eesmärgid ja vahendid.
Meditsiiniteabe päring on mis tahes tellimata päring, mis saabub sise- või välisklientidelt
telefoni või posti teel, veebisaitide ja muude allikate kaudu.
Isikuandmed on andmed, mis on seotud tuvastatud isikuga või isikuga, keda on võimalik
tuvastada.
Sanofi tähendab Prantsuse emaettevõtjat Sanofi ja selle sidusettevõtjaid, millest rääkides
kasutatakse nendes privaatsuspõhimõtetes ka sõnu „meid“, „meie“ või „meie oma“.
Tundlikud isikuandmed on isikuandmed, mis näitavad rassi või etnilist päritolu, poliitilisi
seisukohti, religioosseid või filosoofilisi uskumusi või ametiühingute liikmesust. Need on ka
terviseandmed, seksuaalelu ja seksuaalse sättumusega seotud andmed, samuti geneetilised
või biomeetrilised andmed. Tundlikud isikuandmed on isikuandmete erikategooria, mis kuulub
EL-i andmekaitsesealaste õigusaktide mõttes täiendava kaitse alla.
Palun lugege läbi kõik need privaatsuspõhimõtted enne meie veebisaitide kasutamist
või meie veebisaitide kaudu Sanofile teabe esitamist. Sanofi võib

privaatsuspõhimõtteid igal ajal ilma ette teatamata muuta, seepärast soovitame teil
need korrapäraselt üle vaadata.

Üldteave
Milliseid teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse?
Teie isikuandmed
Sanofi võib töödelda järgmisi isikuandmeid.


Teave, mida teie kohta kogume. Sanofi võib seoses teie saidikülastusega koguda
automaatselt mõningaid tehnilisi andmeid. Need on muu hulgas internetiprotokolli (IP)
aadress, teie sisselogimisandmed, brauseri teave, lisandmoodulid, ajavööndi seadistus
ja operatsioonisüsteem. Sanofi võib seoses iga teie saidikülastusega koguda ka teavet
teie külastuse kohta. See hõlmab muu hulgas lehekülge, mida kasutate enne Sanofi
veebisaidi külastamist, selle ajal ja pärast seda (kaasa arvatud kuupäev ja kellaaeg),
samuti

teie

tegevust

veebisaidil,

lehekülje

reaktsiooniaega,

teatud

lehekülgede

külastamise kestust ja lehekülje interaktsiooniandmeid.


Teave, mida meile annate. Võite anda Sanofile isikuandmeid, kui täidate veebisaidil
saadaolevaid vorme või lihtsalt suhtlete Sanofiga e-posti, telefoni, faksi või posti teel
või mis tahes muul viisil. See hõlmab näiteks teavet, mida esitate registreerumisel
Sanofi mis tahes teenuste puhul Sanofi veebisaitide funktsioonide kasutamiseks.
Isikuandmed, mida Sanofi võib koguda, hõlmavad teie nime ja/või aadressi ja/või eposti aadressi ja/või telefoninumbrit ja/või töökohta, kuid ei pruugi nendega piirduda.



Teatud juhtudel võib Sanofi ühtlasi saada teie kohta teavet muudest allikatest.

Õiguslik alus
Teie mittetundlike isikuandmete (näiteks tehnilised andmed, mida Sanofi võib teie
saidikülastuse käigus koguda, või teie nimi, e-posti aadress jms) töötlemise õiguslikuks
aluseks on õiguspärased eesmärgid, mida Sanofi järgib, et optimeerida ja muuta paremaks
Sanofi veebisaitide külastamist või võtta vastu ja töödelda teie päringuid, mida teete vormi
esitamisel või Sanofiga e-posti või telefoni teel või mis tahes muul viisil ühenduse võtmisel.
Kui esitate tundlikke isikuandmeid, näiteks oma terviseandmeid kõrvalnähuga seoses, on
nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus Sanofi juriidiline kohustus koguda, töödelda ja
säilitada neid andmeid asjakohaste ja kohaldatavate kohalike ja Euroopa õigusaktide kohaselt.

Palun pidage meeles, et võite igal ajal tühistada oma nõusoleku teie isikuandmete
töötlemiseks.
Kõrvalnähtudega seotud teabe kohta kehtivad erieeskirjad. Lisateabe saamiseks vaadake
nende privaatsuspõhimõtete ravimiohutuse järelevalve jaotist.

Mis eesmärkidel ja kui kaua teie isikuandmeid töödeldakse?
Teie isikuandmete kogumise eesmärgid
Sanofi võib töödelda teie isikuandmeid:
-

statistilistel eesmärkidel;

-

et oleks võimalik analüüsida Sanofi veebisaitide kasutamist;

-

et tagada Sanofi veebilehtede funktsionaalsus ja seda parandada;

-

et tuvastada teie isik teie päringutele vastamiseks;

-

et täita kõiki juriidilisi, meditsiinilisi, reguleerivaid, ravimiohutuse järelevalve ja
vastavusnõudeid;

-

et saata teavet seminaride ja esitluste kohta, tervitusi, teabelehti või muid Sanofi ja
selle tegevusega seotud teateid ning

-

et pakkuda teile soovitud teenuseid, dokumentatsiooni ja tooteid.

Säilitamisperiood
Teie isikuandmeid talletatakse nii kaua kui vajalik, et Sanofi saaks täita ülalnimetatud
eesmärgid, milleks teie isikuandmeid kogutakse või milleks neid täiendavalt töödeldakse.
Sanofi talletab ja töötleb teie isikuandmeid põhjendatud ärivajadusest tingitud perioodi vältel
ja kõikide kohustuste tarbeks, mille täitmist võib Sanofilt seaduse alusel nõuda.

Isikuandmete avaldamine või üleandmine kolmandatele isikutele
Teie isikuandmete rahvusvaheline üleandmine
Et Sanofi on üleilmse kontserni osa, võib Sanofi jagada teie isikuandmeid Sanofi kontserni
teiste sidusettevõtjatega. Niisugune üleandmine kontserni ettevõtetele toimub ülalnimetatud
eesmärkidel (vt jaotist „Mis eesmärkidel ja kui kaua teie isikuandmeid töödeldakse?“) ja
põhineb samal õiguslikul alusel nagu töötlemine kui selline.
Sanofi võib anda teie andmed üle ka välis(t)ele teenuseosutaja(te)le (näiteks IT-ressursside
pakkujad, uurimisorganisatsioonid, turundusagentuurid, IT-lahenduste teenuseosutajad jne),

kes abistavad Sanofit teie isikuandmete töötlemisel (edaspidi vastuvõtjad). Osa nendest
vastuvõtjatest võivad paikneda väljaspool EL-i/EMP-d asuvates riikides, mis ei taga samal
tasemel isikuandmete kaitset nagu teie asukohariik. Selleks juhuks on Sanofi juurutanud teie
isikuandmete kaitseks nõuetekohased mehhanismid, muu hulgas Euroopa Komisjoni lepingu
tüüptingimustel või ettevõtte siduvatel eeskirjadel põhinevad andmete edasiandmise lepingud.
Kui soovite lisateavet riikide kohta, kuhu andmed edastatakse, või kasutusele võetud
andmeedastusmehhanismide

kohta,

võite

pöörduda

aadressil

dataprivacyEstonia@sanofi.com

Millised turvameetmed on juurutatud?
Igasugusel eelnimetatud jagamisel järgitakse kohaldatavat seadust.
Sanofi võtab mõistlikkuse piires kõik vajalikud meetmed, et tagada teie andmete turvalisus,
töödelda neid meie privaatsuspõhimõtete kohaselt ning pakkuda teie isikuandmetele, mida
Sanofi on kogunud, samasugust kaitset nagu Sanofi enda konfidentsiaalsele teabele.
Olge siiski teadlik, et interneti kaudu andmete esitamisega kaasneb alati teatav risk ja et
Sanofi ei saa tagada oma veebisaitide täielikku kaitstust ebaseadusliku rikkumise või
häkkimise eest.
Kõik interneti kaudu esitatavad andmed võivad olla ohus.

Teie õigused
Sanofi veebisaitide kasutajana on teil kohaldatavate andmekaitseseaduste ja -eeskirjade
kohaselt järgmised põhiõigused.
Juurdepääsuõigus. Teil on igal ajal võimalik küsida, kas Sanofi töötleb teie isikuandmeid, ja
kui see on nii, võite näiteks küsida, milliseid andmeid teie kohta töödeldakse, mis on
töötlemise eesmärk ja kellele võidakse neid andmeid avaldada. Peale selle on teil juhul, kui
Sanofi veebisait hõlmab andmete ülekantavuse õiguse suhtes olulist funktsiooni, õigus saada
Sanofile antud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus, et
edastada neid andmeid muule vastutavale töötlejale.
Parandamise ja kustutamise õigus. Kui teie kohta kogutud isikuandmed on valed või
ebatäpsed, võite nõuda Sanofilt teie valede või ebatäpsete isikuandmete parandamist.
Õigus esitada vastuväiteid ja kaebusi. Teil on igal ajal võimalik esitada vastuväiteid teie
isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda Sanofilt teie isikuandmete töötlemise peatamist või

piiramist. Peale selle on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebus
järgmisele andmekaitseasutusele:
Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn, info@aki.ee
Sanofi kinnitab, et tegutseb heas usus, teeb koostööd asjakohase andmekaitseasutusega ja
allub selle otsusele.
Õigus olla unustatud. Teil on ka õigus saada võimalus oma isikuandmete kustutamiseks
(õigus olla unustatud).
Palun arvestage, et teie õigust niisugusele juurdepääsule või parandamisele võib piirata
kohaldatav õigus.

Muu konfidentsiaalne teave
Sanofi veebisaidid ei ole mõeldud saama teilt muud teavet peale andmete (sealhulgas
isikuandmed), mida Sanofi teilt küsib, ka mitte konfidentsiaalset teavet. Järelikult igasugune
teave (peale ülalnimetatud isikuandmete), mida Sanofi ei ole küsinud ja mille teie saadate
Sanofile tema veebisaitide kaudu, on olenemata selle vormist (dokument, andmed, graafika,
küsimus, ettepanek, mõiste, kommentaar või muu) saadetud teie omal riisikol ning seda ei
loeta mitte mingil juhul konfidentsiaalseks, kui kohaldatavates seadustes ei ole sätestatud
teisiti.
Kui kohaldatavates seadustes ei ole sätestatud teisiti, annab niisuguse teabe Sanofile saatmise
toiming ühtlasi Sanofile õiguse seda kasutada, paljundada, avaldada, muuta või saata teie
nõudega tegelemise otstarbel, samuti kustutada see, kui teie nõudega on tegeldud.

Kontaktandmed
Teie külastatud veebisaidi (edaspidi veebisait) omanik ja käitaja on SANOFI-AVENTIS
ESTONIA OÜ (registrikood 11164450), registrijärgne asukoht Pärnu mnt 139E/2,
11317 Tallinn, mis määrab teie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Kui soovite kasutada oma õigusi, mida on käsitletud nendes privaatsuspõhimõtetes, või kui teil
on küsimusi oma isikuandmete töötlemise kohta, võite võtta Sanofiga ühendust e-posti
aadressil
dataprivacyEstonia@sanofi.com.

Palun arvestage, et juhul, kui võtate Sanofiga e-posti teel ühendust, võidakse teil paluda
vastata teie isikuandmetega seotud küsimustele, mis võimaldavad Sanofil kontrollida teie
isikusamasust.

RAVIMIOHUTUSE JÄRELEVALVE
Ravimiohutuse järelevalve kohaldamine
Farmaatsiaettevõttena on Sanofi kohustatud koguma, registreerima ja põhjalikult uurima
igasugust inimravimi kõrvalnähtude kohta talle teatavaks saanud teavet ning teavitama sellest
asjaomaseid pädevaid ametiasutusi kooskõlas ravimiohutuse järelevalve kohta kehtivate
õigusaktidega (direktiiv 2010/84/EL ja määrus (EL) nr 1235/2010).
Peale niisuguste kõrvalnähtude on Sanofi kohustatud koguma teavet ka toote ravitoime
puudumise, üleannustamise või väärkasutamise / kinnitamata näidustustel kasutamise,
raseduse ja/või rinnaga toitmise ajal kasutamise, ravimivigade / tahtmatute kahjustuste kohta
ravimi kasutamisel, nakkusetekitaja edasikandmise, töökeskkonnas kokkupuutumise ja toote
ootamatu positiivse mõju kohta.

Teave, mida võime teie kohta koguda
Kui võtate Sanofiga ühendust, täites Sanofi veebisaitidel saadaoleva vormi või suheldes
Sanofiga e-posti, telefoni, faksi või posti teel või mis tahes muul viisil:


võite anda Sanofile isikuandmeid seoses kõrvalnähuga, mis on mõjutanud teid või
kedagi muud. Sellisel juhul võib Sanofi koguda järgmisi isikuandmeid:
- nimi/initsiaalid;
- vanus ja sünniaeg;
- kehakaal ja pikkus;
- sugu;
- asjakohane anamnees ja/või reaktsiooni põhjustanud toote andmed;
- üksikasjad teil kõrvalnähuna ilmnenud reaktsiooni kohta ning muude ravimite ja
meditsiinivahendite kohta, mida kasutate või kasutasite kõrvalnähu esinemise
ajal;

- seos kõrvalnähu teatise subjektiga, kui teatasite sündmusest tema eest.


Kui olete andmete hulgas esitanud oma nime, aadressi, telefoni-/faksinumbri, e-posti
aadressi teatajana, salvestatakse ka need andmed, samuti teie amet, kui see on
oluline.

Eesmärgid
Ravimiohutuse järelevalve andmeid ja meditsiiniandmeid peetakse tundlikeks isikuandmeteks
ning neid töödeldakse üksnes juhul, kui see on asjakohane ja vajalik, et Sanofi saaks teie
reaktsiooni

nõuetekohaselt

dokumenteerida,

täita

kõiki

ravimiohutuse

järelevalve

ja

õigusnõudeid (nt esitada kohustuslikud aruanded riiklikele pädevatele ametiasutustele) ning
vastata teie päringule.
Ravimiohutuse järelevalve kohustuste täitmise osana võib Sanofi kasutada teie teavet või
võtta teiega ühendust ja/või kõrvalnähtu täpsemalt uurida.

Rahvusvaheline edastamine
Teie esitatud isikuandmed talletatakse kaitstud ja turvatud üleilmses ohutusuuringute
andmebaasis, mille tehniline lahendus välistab igasuguse vastavusrikkumise volitamata
töötajate poolt.
Andmed

avaldatakse

Euroopa

Ravimiametile

(EMA)

ja

asjaomastele

pädevatele

ametiasutustele maailma muudes riikides. Neid võib ülalnimetatud eesmärkidel avaldada ka
Sanofi

partneritele.

Isikuandmed

avalikustatakse

tavaliselt

üksnes

pseudonüümidega

tähistatuna, kuid partneritele avaldamisel võidakse esitada ka tuvastamist võimaldavad
isikuandmed, näiteks nimi ja aadress, et vastuvõtja saaks täita oma juriidilisi kohustusi.

Säilitamisperiood
Sanofi säilitab kõiki ravimiohutuse järelevalve andmeid ja kõiki heakskiidetud inimravimitega
seotud dokumente seni, kuni toodet turustatakse ja vähemalt 10 aastat pärast toote olemasolu
lõppemist.

Pärast

seda

andmed

anonüümitakse.

Anonüümitud

andmed

salvestatakse

üleilmsesse ohutusuuringute andmebaasi ilma ajapiiranguta.

Meditsiiniseadmed,

funktsionaalsed

toitained

ja

kosmeetilised

preparaadid
Kui teatate ohutusandmeid, mis on seotud meditsiiniseadme, funktsionaalse toitaine või
kosmeetilise preparaadiga, käsitletakse isikuandmeid ülalkirjeldatud viisil.

Meditsiiniseadmete,
õigusliku

aluse

funktsionaalsete
kohta

lisateabe

toitainete

ja

kosmeetiliste

saamiseks

võite

võtta

preparaatidega
ühendust

seotud
aadressil

dataprivacyEstonia@sanofi.com

Teie õigused
Te võite oma isikuandmetele igal ajal juurde pääseda ja neid parandada, võttes meiega
ühendust (vt allpool toodud jaotist „Kontaktandmed“).
Õiguslikel põhjustel ei saa Sanofi aga kustutada teavet, mis on kogutud kõrvalnähu teatise
osana. Sanofi võib ka nõuda, et esitaksite nõuetekohase isikut tõendava dokumendi, enne kui
täidab andmetele juurdepääsu või nende parandamise nõude. Teie õigust niisugusele
juurdepääsule ja/või parandamisele võib piirata kohaldatav õigus.

Kontaktandmed
Isikuandmete töötlemisega seotud kommentaarid, küsimused, kaebused ja avaldamise nõuded
tuleb Sanofile saata aadressil
dataprivacyEstonia@sanofi.com

