GSK Public statements
Dikjarazzjoni Pubblika dwar ir-Regoli Korporattivi Vinkolanti ta' GSK
Introduzzjoni
L-attivitajiet ta' riżorsi umani (HR) u ta' żvilupp u riċerka (R&Ż) ta' GSK (aħna, tagħna) jinvolvu l-ipproċessar ta'
"informazzjoni personali" (ara l-Glossarju), inkluż it-trasferiment ta' din l-informazzjoni personali b'mod internazzjonali.
Aħna għandna l-impenn li neżerċitaw standards għoljin ta' integrità meta niġu biex nittrattaw l-informazzjoni personali
u adottajna Regoli Korporattivi Vinkolanti (BCRs) biex jippermettulna nagħmlu trasferimenti internazzjonali ta'
informazzjoni personali fi ħdan il-grupp ta' kumpaniji tagħna f'konformità mal-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data talUnjoni Ewropea, b'mod partikolari r-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (ir-Regolament 2016/679)

(GDPR).
X'inhuma BCRs?
Il-BCRs tagħna jinvolvu għadd ta' dokumenti, inkluż l-Istandard tal-Privatezza u l-politiki tagħna, ftehim fi ħdan ilgrupp bejn il-kumpaniji ta' GSK, u din id-Dikjarazzjoni Pubblika. Dawn jiġu appoġġjati minn taħriġ u awditi. Din idDikjarazzjoni Pubblika hija mfassla biex tispjega l-BCRs u biex tiżgura li l-individwi li aħna nipproċessaw linformazzjoni personali tagħhom fil-kuntest tal-attivitajiet ta' HR u R&Ż tagħna (int) ikunu konxji dwar id-drittijiet
tagħhom skont il-BCRs u kif jeżerċitawhom.
Fit-tmiem tista' ssib glossarju tat-termini li jintużaw f'dan id-dokument. Jekk teħtieġ aktar dettalji, tista' tikseb kopja
tal-BCRs tagħna billi tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-UE hawn: EU.DPO@GSK.com.
Il-kamp ta' applikazzjoni tad-BCRs tagħna
Il-BCRs se japplikaw għall-informazzjoni personali tiegħek li tinġabar fil-kuntest tal-attivitajiet ta' HR u R&Ż tagħna,
kif jiġi deskritt f'aktar dettall hawn taħt, fejn din tintbagħat internazzjonalment minn kumpanija ta' GSK li hija soġġetta
għal-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit jew oħrajn tal-UE, fil-pajjiżi approvati tal-UE; lil pajjiż barra miżŻona Ekonomika Ewropea (ŻEE), fejn il-liġijiet ma jagħtux protezzjoni adegwata għall-informazzjoni personali.
Pajjiżi tal-UE fejn inkisbet approvazzjoni: GSK irċiviet approvazzjoni għall-BCRs tagħna f': l-Awstrija, il-Belġju, ilBulgarija, il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja,
l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, ilPolonja, il-Portugall, ir-Rumanija (R&Ż biss), is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera u r-Renju Unit.
L-attivitajiet ta' HR tagħna: dawn jinkludu l-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-forza tax-xogħol tagħna; attivitajiet ta'
reklutaġġ u ta' skrinjar; id-dħul f'relazzjoni ta' impjieg; l-amministrazzjoni tas-salarju u tal-benefiċċji; taħriġ, żvilupp u
prestazzjoni; il-ġestjoni ta' proċedimenti dixxiplinarji u tal-ilmenti; il-komunikazzjoni mal-impjegati u l-għoti ta'
referenzi; il-komunikazzjoni mal-impjegati f'emerġenza; it-tħaddim tal-proċess Speak Up sabiex ikun jista' jitqajjem
tħassib jew jiġi rrapportat internament; iż-żamma ta' operazzjonijiet kummerċjali u l-iżgurar li l-impjegati jkunu jistgħu
jaċċessaw is-sistemi u jwettqu r-rwol tagħhom; l-iskrinjar u l-monitoraġġ tal-komunikazzjonijiet tal-impjegati; ilkonformità ma' rekwiżiti legali, regolatorji u rekwiżiti oħra li japplikaw għalina, inkluż dawk li jirriżultaw taħt it-taxxa, issaħħa u s-sigurtà, il-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni, il-privatezza tad-data, il-liġijiet u r-regolamenti dwar l-impjieg u
l-immigrazzjoni, iż-żamma ta' rekords u l-obbligi tar-rappurtar, l-obbligi tal-awditjar u l-ispezzjonijiet tal-gvern; u rrispons għal proċess legali, is-segwitu ta' drittijiet legali u rimedji, id-difiża tat-tilwim u l-ġestjoni ta' lmenti jew talbiet
interni. L-informazzjoni personali pproċessata tinvolvi informazzjoni relatata ma' impjegati jew Ħaddiema
Komplementarji (ara l-Glossarju) kurrenti, tal-passat jew prospettivi ta' GSK, kif ukoll il-konjuġi u d-dipendenti, kif ikun
applikabbli.
L-attivitajiet ta' R&Ż tagħna: dawn jinkludu studji kliniċi b'intervent u mingħajr intervent li jingħataw bidu, jiġu
mmaniġġjati jew jiġu ffinanzjati minna biss jew b'mod konġunt u konformità regolatorja assoċjata bħall-monitoraġġ
tas-sigurtà u r-rappurtar ta' avvenimenti avversi. L-informazzjoni personali pproċessata tinvolvi informazzjoni relatata
ma' Riċerkaturi Esterni u Suġġetti tar-Riċerka (ara l-Glossarju).
Barra mill-kamp ta' applikazzjoni: Il-BCRs tagħna ma jirregolawx l-ipproċessar u t-trasferiment tal-informazzjoni
personali mid-diviżjonijiet kummerċjali tagħna (eż. informazzjoni personali relatata mal-konsumaturi, jew individwi

A publication of GlaxoSmithKline Communications and Government Affairs

GSK Public policy positions

marbutin mal-fornituri tad-diviżjonijiet kummerċjali tagħna). Din l-informazzjoni tiġi protetta skont mekkaniżmi legali
differenti. Dawn ma jkoprux trasferimenti ta' informazzjoni personali minn kumpaniji ta' GSK li jinsabu barra miż-ŻEE,
fejn ma jkunux soġġetti għal liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data tar-Renju Unit jew tal-UE.
Kumpaniji ta' GSK koperti mill-BCR: Il-BCRs tagħna jorbtu lill-kumpaniji kollha tal-grupp tagħna li ffirmaw il-ftehim fi
ħdan il-grupp li jissemma hawn fuq. GlaxoSmithKline plc, kumpanija tar-Renju Unit, għandha r-responsabbiltà
ġenerali li tiżgura li l-kumpaniji l-oħra tal-grupp madwar id-dinja jikkonformaw mal-BCRs, inkluż li tirrimedja ksur talBCRs.
Ir-Regoli Tagħna (kif rifless fl-Istandard tal-Privatezza tagħna)

1.

Aħna nipproċessaw l-informazzjoni personali b'mod ġust u legali
Aħna se nikkonformaw mal-liġijiet applikabbli relatati mal-ipproċessar tal-informazzjoni personali. Fil-każ ta'
kunflitt bejn dawn il-BCRs u l-liġijiet applikabbli, u dan aktarx ikollu effett negattiv sostanzjali, dan għandu jiġi
rrappurtat lill-awtorità tal-protezzjoni tad-data.
Raġuni għall-ipproċessar: Aħna nipproċessaw biss l-informazzjoni personali meta jkollna skop kummerċjali
leġittimu biex nagħmlu dan u l-ipproċessar ikun meħtieġ għal dak l-iskop. L-ipproċessar kollu jallinja ma' bażi
ġuridika xierqa skont il-GDPR.
Bażi ġuridika għall-ipproċessar: aħna niddependu fuq il-bażijiet ġuridiċi li ġejjin biex nipproċessaw linformazzjoni personali. L-ipproċessar irid ikun meħtieġ:
(i) biex isir kuntratt li għalih int tkun parti jew biex jittieħdu passi fuq talba tiegħek qabel id-dħul f'kuntratt;
(ii) biex nikkonformaw mal-obbligi legali tagħna;
(iii) biex inwettqu kompitu li jkun sar fl-interess pubbliku;
(iv) biex nipproteġu l-interessi vitali tiegħek; jew
(v) għal skopijiet leġittimi segwiti minna jew minn parti terzi, sakemm dawn l-interessi ma jitrikkbux millinteressi, mid-drittijiet u mil-libertajiet personali tiegħek.
Informazzjoni ta' kategorija speċjali: Minħabba n-natura ta' "informazzjoni ta' kategorija speċjali" (ara lGlossarju), japplikaw salvagwardji addizzjonali. Aħna nipproċessaw informazzjoni ta' kategorija speċjali biss
meta:
(i) dan ikun meħtieġ biex aħna nikkonformaw mal-obbligi legali tagħna u neżerċitaw id-drittijiet legali tagħna
skont il-liġijiet ta' impjieg;
(ii) dan ikun meħtieġ biex nipproteġu l-interessi vitali tiegħek, fejn fiżikament jew legalment int ma tkunx
tista' tagħti l-kunsens;
(iii) l-ipproċessar jinvolvi data personali li int manifestement tagħmilha pubblika;
(iv) dan ikun meħtieġ għall-istabbiliment, għall-eżerċitar jew għad-difiża ta' talbiet legali;
(v) dan ikun meħtieġ għal raġunijiet ta' interess pubbliku sostanzjali; jew
(vi) għall-għan ta' mediċina preventiva jew okkupazzjonali, il-valutazzjoni tal-kapaċità għax-xogħol ta'
wieħed mill-impjegati tagħna, id-dijanjożi medika, l-għoti ta' kura jew trattament tas-saħħa jew soċjali
jew il-ġestjoni ta' sistemi u servizzi tal-kura tas-saħħa u soċjali, jew skont il-liġijiet applikabbli jew skont
kuntratt ma' professjonist tal-kura tas-saħħa. Taħt dawn iċ-ċirkostanzi, l-ipproċessar se jsir minn
professjonist tal-kura tas-saħħa marbut minn obbligu ta' segretezza professjonali jew minn persuna oħra
soġġetta għal obbligu xieraq ta' segretezza.

2.

Aħna nfittxu l-kunsens mingħajr ambigwità tiegħek sabiex nipproċessaw l-informazzjoni personali u
informazzjoni ta' kategorija speċjali fejn dan ikun meħtieġ mil-liġi, jew meta ma nkunux nistgħu niddependu fuq
waħda mir-raġunijiet t'hawn fuq.
Aħna niġbru u nżommu l-ammont minimu ta' informazzjoni personali meħtieġ biex insegwu skopijiet
kummerċjali speċifiċi u leġittimi
Aħna niġbru l-ammont minimu ta' informazzjoni personali meħtieġ biex insegwu kull skop kummerċjali leġittimu.
Aħna niżguraw li l-informazzjoni personali tkun adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva fir-rigward tal-iskopijiet li
għalihom niġbruha u/jew inkomplu nipproċessawha. Kull meta jkun possibbli, aħna niddependu fuq
informazzjoni anonimizzata minflok ma nużaw informazzjoni personali biex niksbu l-għanijiet tagħna. Aħna
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niżguraw li l-informazzjoni personali tkun preċiża u, fejn ikun meħtieġ, tinżamm aġġornata.
Aħna nżommu l-informazzjoni personali biss għal kemm ikun meħtieġ għal skopijiet kummerċjali leġittimi. Aħna
mbagħad inħassru, neqirdu jew nanonimizzaw l-informazzjoni personali.

3.

Aħna nispjegaw kif se tintuża l-informazzjoni personali u d-drittijiet tiegħek
Trasparenza: Aħna trasparenti dwar l-attivitajiet tal-ipproċessar tal-informazzjoni personali tagħna. Aħna nagħtu
l-informazzjoni meħtieġa mil-liġijiet applikabbli, meta nkunu qed niġbru l-informazzjoni personali. Minn tal-inqas,
aħna nagħtu l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikoli 13 u 14 tal-GDPR. Meta aħna niksbu informazzjoni
personali minn partijiet terzi minflok direttament mingħandek, aħna nistgħu (soġġetti għal-liġi applikabbli) ma
nagħtukx din l-informazzjoni jekk dan ikun impossibbli jew jekk ikun jinvolvi sforz sproporzjonat.
Ġestjoni tad-drittijiet individwali: Aħna nippermettulek teżerċita d-drittijiet skont il-GDPR, inkluż id-dritt:
(i) li taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek;
(ii) biex tirrettifika l-informazzjoni personali tiegħek;
(iii) li tħassar l-informazzjoni personali tiegħek;
(iv) li tillimita jew twaqqaf l-ipproċessar tal-informazzjoni personali tiegħek;
(v) li nagħtu kopja tal-informazzjoni personali tiegħek lilek jew lil parti terza;
(vi) li ma niħdux deċiżjonijiet awtomatizzati dwarek (ara hawn taħt);
(vii) li tirtira l-kunsens tiegħek; u
(viii) li ma taċċettax li tirċievi komunikazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni.
Aħna nikkonformaw ukoll mal-liġijiet applikabbli f'dawk il-pajjiżi li jagħtuk drittijiet oħra fir-rigward tal-informazzjoni
personali tiegħek. Aħna nistgħu nillimitaw id-dritt tiegħek li taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek sabiex
nipproteġu drittijiet oħra (eż. id-dritt tal-privatezza ta' individwu ieħor).
Teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat: Aħna nagħmlu użu limitat ta' proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat
meta nkunu qed nipproċessaw l-informazzjoni personali. Aħna se nużaw teħid ta' deċiżjonijiet awtomatizzat biss
jekk:
(i) dan ikun meħtieġ biex nidħlu, jew biex isir, kuntratt bejnna u bejnek;
(ii) dan jiġi awtorizzat skont liġi speċifika tal-UE jew tal-Istati Membri, u s-salvagwardji meħtieġa li
għandhom jiġu implimentati minn din il-liġi jkunu ġew implimentati; jew
(iii) int tkun tajt kunsens espliċitu.

4.

Aħna ma nużawx l-informazzjoni personali għal skopijiet oħra li ma jkunux kompatibbli mal-iskop li
għalih inġabret oriġinarjament
Limitazzjoni tal-iskop: Aħna se nipproċessaw l-informazzjoni personali biss b'mod li jkun kompatibbli mal-iskop
kummerċjali leġittimu li għalih inġabret oriġinarjament. Aħna se ninnotifikawk dwar kwalunkwe skop ġdid biex
nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek..

5.

Aħna nużaw salvagwardji tas-sigurtà xierqa
Nissalvagwardjaw il-Privatezza tiegħek: Aħna nimplimentaw miżuri ta' sigurtà tekniċi u organizzattivi xierqa
sabiex nipprevjenu l-qerda aċċidentali jew illegali, it-telf, l-alterazzjoni, l-iżvelar mhux awtorizzat ta', jew l-aċċess
għal, informazzjoni personali. Dawn il-miżuri huma xierqa għar-riskji assoċjati mal-użu tal-informazzjoni
personali u jinkorporaw teknoloġiji tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku.
Ġestjoni tal-inċidenti u ta' ksur: Aħna se ninnotifikaw lill-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data dwar ksur tad-data
personali ħlief jekk dan il-ksur aktarx ma jirriżultax f'riskju għad-drittijiet u għal-libertajiet tiegħek. Aħna se
ninnotifikawk dwar ksur tad-data personali jekk dan il-ksur aktarx jirriżulta f'riskju kbir għad-drittijiet u għallibertajiet tiegħek u (fid-diskrezzjoni tagħna) f'ċerti ċirkostanzi oħra. Aħna nżommu rekord tal-ksur tad-data
personali li jinkludi dettalji dwar il-ksur tad-data personali, l-effetti (jekk ikun hemm) fuqek, fuqna u fuq kwalunkwe
parti oħra, u l-azzjoni ta' rimedju li tittieħed biex jiġi solvut il-ksur. Aħna se nagħmlu dawn ir-rekords disponibbli
għall-awtoritajiet tal-protezzjoni tad-data kompetenti fuq talba.
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6.

Aħna nikkontrollaw b'attenzjoni l-iżvelar ta' informazzjoni personali lil partijiet terzi
Ġestjoni tal-Privatezza ta' Partijiet Terzi: Aħna niżvelaw informazzjoni personali barra mill-grupp ta' kumpaniji
tagħna fejn ikun meħtieġ bil-liġi, b'rabta mal-proċedimenti legali, u f'ċirkostanzi limitati u legali oħra. Aħna nistgħu
wkoll nittrasferixxu informazzjoni personali barra mill-grupp ta' kumpaniji tagħna lil: (a) partijiet terzi li jkun qed
jaġixxu f'isimna, inklużi fornituri; jew (b) partijiet terzi indipendenti oħra, bħal sħab tar-riċerka u kummerċjali jew
aġenziji regolatorji.
Meta aħna niddependu fuq xi parti terza sabiex tipproċessa informazzjoni personali f’isimna, aħna nqiegħdu fisseħħ kontrolli kuntrattwali, organizzattivi u operattivi xierqa magħhom sabiex niżguraw il-kunfidenzjalità u ssigurtà tal-informazzjoni personali tiegħek. Aħna nirrikjedu li dawn il-partijiet terzi jaqblu mad-dispożizzjonijiet
kollha stabbiliti fl-Artikolu 28 tal-GDPR. Jekk aħna niskopru li parti terzi tkun qed tipproċessa l-informazzjoni
personali b'mod inkonsistenti mar-rekwiżiti li nimponu, jew mal-liġijiet applikabbli, aħna se nieħdu l-passi kollha
raġonevoli sabiex niżguraw li n-nuqqasijiet jiġu indirizzati mill-aktar fis possibbli.
Trasferimenti ulterjuri lil partijiet terzi: Meta aħna nibagħtu informazzjoni personali b'mod internazzjonali lil
partijiet terzi li jinsabu f'pajjiżi barra miż-ŻEE, fejn il-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data ma joffrux livell adegwat
ta' protezzjoni għall-informazzjoni personali, aħna nimplimentaw klawżoli kuntrattwali standard approvati, li ddettalji tagħhom jinsabu disponibbli hawn, jew niddependu fuq eċċezzjoni legali oħra biex nittrasferixxu linformazzjoni personali.
Reġistri Regolatorji: Fejn ikun meħtieġ skont il-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data applikabbli f'xi Stat Membru,
aħna ninnotifikaw jew niksbu approvazzjoni mill-awtorità tal-protezzjoni tad-data rilevanti fir-rigward talipproċessar tal-informazzjoni personali (inkluż trasferimenti internazzjonali tal-informazzjoni personali), u
niżguraw li n-notifiki jew is-sottomissjonijiet għall-approvazzjoni jinżammu aġġornati fil-każ ta' xi bidliet.

7.

Aħna nħaddmu proċedura tal-ilmenti u nirrispettaw id-dritt tiegħek għal rimedju
Kif tressqilna lment: Jekk temment li stajna ma kkonformajniex mar-regoli stabbiliti fil-BCRs tagħna, int għandek
il-libertà li tqajjem it-tħassib direttament magħna u li l-ilment tiegħek jiġi vvalutat skont il-proċedura tarriżoluzzjoni tal-ilmenti interna tagħna. Aħna nħeġġuk tqajjem dwar il-privatezza permezz tal-linja Speak Up
tagħna.
Attivitajiet ta' HR: Għal impjegati u individwi oħra li l-informazzjoni tagħhom tiġi pproċessata b'rabta ma'
attivitajiet ta' HR, ilment dwar il-privatezza jista' jiġi rreġistrat mas-superjur tiegħek (fil-każ ta' impjegati ta' GSK),
uffiċjal għall-konformità tal-pajjiż, rappreżentant tal-HR jew legali lokali, jew l-ekwivalenti reġjonali ta' kwalunkwe
wieħed minn dawn, li lkoll kemm huma se jirrapportaw l-ilment dwar il-privatezza lid-dipartiment tal-ilmenti, li se
jgħaddi l-ilment lill-grupp ta' konformità tal-unità tan-negozju u liċ-Ċentru ta' Eċċellenza tal-Privatezza. Dawn se
jivvalutaw b'mod indipendenti l-pjan ta' azzjoni xieraq bħala tweġiba għall-ilment tiegħek.
Attivitajiet ta' R&Ż: Għal individwi li l-informazzjoni personali tagħhom tiġi pproċessata b'rabta ma' attivitajiet ta'
R&Ż, jekk int tkun Suġġett tar-Riċerka (ara l-Glossarju), int għandek tikkuntattja lit-tabib jew lir-riċerkatur li jkun
qed iwettaq l-istudju, li se jgħaddi l-ilment liċ-Ċentru ta' Eċċellenza tal-Privatezza tagħna. Jekk int Riċerkatur
Estern (ara l-Glossarju), ilment dwar il-privatezza jista' jiġi rreġistrat mal-uffiċjal għall-konformità tal-pajjiż ta'
GSK, jew rappreżentant legali, jew l-ekwivalenti reġjonali, li lkoll kemm huma se jirrappurtaw l-ilment dwar ilprivatezza lid-dipartiment tal-ilmenti fi ħdan GSK. Dawn se jivvalutaw b'mod indipendenti l-pjan ta' azzjoni xieraq
bħala tweġiba għall-ilment tiegħek.
Eskalazzjoni: Irrispettivament minn fejn nirċievu l-ilmenti dwar il-privatezza tad-data, jekk dawn ma jkunux jistgħu
jiġu solvuti se jiġu eskalati: (i) lil Konsulent dwar il-Privatezza tal-Pajjiż ta' GSK, li d-dettalji ta' kuntatt tiegħu
qegħdin ippubblikati fuq is-sit web tagħna hawn; jew (ii) wara, lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-UE ta' GSK
fuq EU.DPO@GSK.com. L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-UE jirrappreżenta l-aħħar stadju fi ħdan GSK
għar-riżoluzzjoni tal-ilmenti relatati mal-BCRs tagħna. Aħna nagħmlu ħilitna biex insolvu l-ilmenti mill-aktar fis
possibbli u, sakemm ma japplikawx ċirkostanzi eċċezzjonali, GSK se tikkuntattjak bil-miktub fi żmien xahar. Din
il-komunikazzjoni se jew: (a) tindika l-pożizzjoni tagħna fir-rigward tal-ilment u kull azzjoni li nkunu ħadna jew li

A publication of GlaxoSmithKline Communications and Government Affairs

4

GSK Public policy positions

se nieħdu bħala tweġiba għall-ilment jew (b) se tiddikjara meta int se tiġi infurmat dwar il-pożizzjoni tagħna, li
mhux se jkun aktar tard minn xahrejn wara. Int tista' tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-UE tagħna
direttament jekk tixtieq.
Kif tagħmel ilment lil awtorità tal-protezzjoni tad-data jew lill-qrati: Int tista' tissottometti lment lil kwalunkwe
wieħed minn dawn li ġejjin: (i) l-awtorità tal-protezzjoni tad-data kompetenti fil-pajjiż fejn ikollok ir-residenza
ewlenija tiegħek, il-post tax-xogħol, jew il-post fejn seħħ il-ksur allegat; (ii) il-Kummissarju għall-Informazzjoni
tar-Renju Unit jew il-qrati tar-Renju Unit (bħala l-lokalità ta' GlaxoSmithKline plc); (iii) il-qrati tal-pajjiż taż-ŻEE li
minnu l-informazzjoni personali tiegħek intbagħtet mingħandna; u (iv) il-qrati fil-pajjiż taż-ŻEE fejn għandek irresidenza ewlenija tiegħek. Jekk issegwi l-proċedura tal-ilmenti interna tagħna bl-ebda mod ma jippreġudika ddritt tiegħek li tuża xi waħda minn dawn l-għażliet.
Jekk tqajjem ilment u tkun tista' turi li ġarrabt ħsara materjali jew mhux materjali aktarx minħabba ksur tal-BCRs
tagħna, aħna se jkollna nagħtu prova li ma kien hemm l-ebda ksur tal-BCRs tagħna. Jekk awtorità tal-protezzjoni
tad-data jew qorti tagħmel ordni kontra kumpanija ta' GSK barra ż-ŻEE, u l-kumpanija ta' GSK, għal xi raġuni
jew oħra, ma tkunx tista' jew ma tkunx trid tħallas il-ħsarat jew tikkonforma mal-ordni fi żmien perjodu ta' grazzja
applikabbli, GlaxoSmithKline plc se tħallas il-ħsarat li ngħatawlek direttament, jew tiżgura li l-kumpanija rilevanti
ta' GSK tikkonforma mal-ordni.
Glossarju
"Informazzjoni anonimizzata" tirreferi għal informazzjoni personali li ssir anonima b'tali mod li individwu ma jkunx
jew ma jibqax aktar identifikat jew identifikabbli.
"Ħaddiem Komplementarju" fi ħdan GSK tinftiehem li tfisser kwalunkwe individwu, esklużi impjegati ta' GSK, li
jagħti servizz lil jew f'isem GSK, inkluż ħaddiema kontinġenti fuq jew barra mis-sit, konsulenti professjonali,
persunal termporanju, bejjiegħa u kuntratturi ta' servizz.
“Riċerkatur Estern” tirreferi għal tobba esterni jew professjonisti oħra tal-kura tas-saħħa li jipparteċipaw jew li
jistgħu jipparteċipaw fir-R&Ż.
"Informazzjoni personali" tirreferi għal informazzjoni li tkun relatata ma' individwu identifikat jew identifikabbli.
"Suġġett tar-Riċerka" tirreferi għal kandidati għal, jew għal individwi li jipparteċipaw f'attivitajiet ta' riċerka, jew
individwi li jkunu qed jieħdu l-prodotti jew il-kuri tagħna li aħna nipproċessaw l-informazzjoni personali tagħhom
fil-kuntest tal-farmakoviġilanza. Is-Suġġetti tar-Riċerka jinkludu parteċipanti li huma kemm esterni kif ukoll interni
għal GSK.
"Informazzjoni ta' kategorija speċjali" tirreferi għal subsett ta' informazzjoni personali relatata mar-razza jew maletniċità, mal-opinjonijiet politiċi, mat-twemmin reliġjuż jew filosofiku, mas-sħubija fi trade union, mad-data
ġenetika ta' individwu, mad-data bijometrika pproċessata bl-għan li persuna fiżika tiġi identifikata b'mod uniku,
mad-data li tikkonċerna s-saħħa jew mad-data li tikkonċerna l-ħajja sesswali jew l-orjentazzjoni sesswali ta'
persuna fiżika.
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