ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА МЕДИЦИНСКИ
СПЕЦИАЛИСТ/КЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ (ИЗВЪНДОГОВОРНО ПРАВООТНОШЕНИЕ)

АстраЗенека България ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1507, бул. „Драган Цанков“
36 (“АстраЗенека”, “Ние”, “Нас”), дружество, което принадлежи към групата на АстраЗенека
(www.astrazeneca.com), ще събира и използва част от Вашите лични данни, които получаваме от трета
страна, IQVIA, или с които можем да се сдобием от публични източници или които произтичат от нашето
сътрудничество с Вас (като информация за посещения на наши представители) за долупосочените цели
и с Ваше съгласие.




Да Ви предостави информация за продуктите на АстраЗенека, новини и последните научни
достижения.
Да Ви изпраща предложения за участие в научни срещи, промоционални събития и възможности за
сътрудничество, както и за участие в проучвания.
Да получи информация за Вашия опит с продукти и дейности на АстраЗенека и ефективността на
използваните информационни канали.

След получаване на допълнително съгласие от Ваша страна, е възможно да споделяме горната
информация с Вас чрез електронни средства (е-mail, текстови съобщения, социални медии). Ще
обработваме следните данни и категории данни: Вашето име и длъжност/титла(и), Вашата медицинска
специалност, адрес, информация за контакт, УИН, информация за Вашия опит и мнения за АстраЗенека
и нашите лекарства, детайли за Вашите публикации, участие в срещи, семинари, консултативни съвети
и конференции, информация за Вашата връзка с други лица и институции, информация за Вашето
участие в клинични изпитвания и неинтервенционни проучвания, и информация за езиковите Ви
познания и Вашия професионален профил. Ако решите да ни предоставите допълнителна информация,
ние ще я използваме, доколкото е релевантна за постигане на целите на обработването.
Вашите данни ще се обработват чрез ръчни и автоматични средства. Може да приложим базово
профилиране върху Вашите данни, за да планираме по-добре срещите ни с лекарите и да
идентифицираме квалифицирани специалисти, с които АстраЗенека може да реши да сътрудничи. При
определени обстоятелства може да имате право да възразите на такова обработване като се свържете
с АстраЗенека на http://www.astrazenecapersonaldataretention.com/
Вашата лична информация може да бъде споделяна с други дружества от групата на АстраЗенека
(https://www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html). Може също така да споделяме
Вашите лични данни с определени трети лица, като: ИТ доставчици за целите на разработване и
техническа поддръжка на системи; фирми за проучване на пазара, за да Ви включим в нашите
проучвания, за да определим какви наши научни срещи, промоционални събития и възможности за
сътрудничество ще са най-подходящи за Вас или за да добием представа относно Вашия опит с
продуктите и дейностите на AstraZeneca, одитори и консултанти, които да проверят спазването от наша
страна на външните и вътрешни изисквания; законово установени органи, изпълнителни агенции и
страни по спорове, съгласно правно задължение за докладване или иск; приемник или бизнес партньор
на АстраЗенека или дружество от групата на АстраЗенека, ако то продава или учредява съвместно
предприятие за целия или за част от бизнеса си.

Такива дружества от групата на АстраЗенека и трети лица могат да имат седалище навсякъде по света,
като това включва и страни, които не предоставят същите правни защити що се отнася до лични данни,
каквито предоставя Вашата държава, в която пребивавате. АстраЗенека ще следва местните изисквания
за лични данни и своите
вътрешни глобални стандарти за защита на лични данни
(https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf)
и
ще
прилага
необходимите защитни мерки съгласно приложимото право за такива прехвърляния на държавата,
прехвърляща лични данни. Независимо в коя държава са предоставени личните Ви данни, ние ще
споделяме личните Ви данни единствено при стриктно спазване на принципа „необходимост да знам“ и
съгласно подходящи договорни ограничения (като Задължителните договорни правила на АстраЗенека
и Стандартните договорни клаузи на ЕС или еквивалентни инструменти, одобрени от Европейската
комисия или от Надзорния орган). Вие имате право да получите копие от Задължителните договорни
правила на АстраЗенека и/или Стандартните договорни клаузи на ЕС при поискване и свързване с
АстраЗенека на Privacy@astrazeneca.com.
АстраЗенека ще съхранява Вашите лични данни за определен срок в съответствие с местното
законодателство и с вътрешните политики и процедури на дружеството, докато е необходимо за
задоволяване на нашите легитимни бизнес интереси, правни задължения, или за да упражним или
защитим права. Когато отпадне необходимостта от Вашите лични данни за тези цели, личните данни ще
бъдат изтрити по сигурен начин. За повече информация за вътрешната Политика за запазване на
документи на АстраЗенека, може да посетите www.astrazenecapersonaldataretention.com.
Може да се свържете с АстраЗенека на http://www.astrazenecapersonaldataretention.com/ за да поискате
достъп до лични данни, които държим за Вас, за поправяне на грешки или за да поискате изтриване на
същите или оттегляне на съгласието Ви за обработване на Вашите лични данни. Ако такава молба
поставя АстраЗенека или нейните дъщерни дружества в нарушение на задълженията й съгласно
приложимите закони, подзаконови актове или кодекс за добри практики, то АстраЗенека може да не
изпълни Вашата молба, но Вие ще можете да поискате да блокираме използването на Вашите лични
данни за последващо обработване. Имате и право на преносимост на данните към друг Администратор
на лични данни при определени условия.
АстраЗенека е назначила Длъжностно лице по защита на данните, което да отговаря за наблюдаването
дали АстраЗенека спазва европейското законодателство за защита на лични данни, като може да се
свържете с него на Privacy@astrazeneca.com при въпроси относно обработката на личните Ви данни.
Ако обработването на личните Ви данни от АстраЗенека се регулира от европейското право, ще можете
да подадете оплакване и до съответния Надзорен орган по защита на данните, находящ се в държавата,
където е вашето местопребиваване. Може да намерите наименованието и информация за контакт на
съответния надзорен орган на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

