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Privatumo pranešimo 

Atkreipkite dėmesį į šią svarbią informaciją apie asmens duomenų, kuriuos jūs pateikėte dėl su jūsų 
užklausos, skundo ar pranešimo apie nepageidaujamą reiškinį nagrinėjimo, tvarkymą, kurį atlieka UAB 
„GlaxoSmithKline Lietuva“ (toliau – GSK arba mes):  

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant išnagrinėti jūsų užklausą, skundą arba pranešimą 
apie nepageidaujamą reiškinį. 

Kokius asmens duomenis apie jus mes renkame? 

Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikėte mums, gali apimti šią informaciją: jūsų vardas, pavardė 
(įskaitant kreipinį ar titulą), lytis, namų adresas, amžius ir gimimo data, elektroninio pašto adresas, 
socialinės žiniasklaidos vartotojo vardas, telefono numeris (-iai) ir specialios asmens duomenų 
kategorijos, įskaitant medicininės diagnostikos duomenis, receptų duomenis, kitą jūsų pateiktą su 
sveikata susijusią informaciją (pvz., informacija apie sveikatą, informacija apie lytinį gyvenimą ir 
seksualinę orientaciją, negalią ir negalios rūšį, rizikos sveikatai veiksnius, asmeninius poveikio ir 
stebėjimo duomenis) ir santykius su asmeniu. 

Kaip gauname jūsų asmens duomenis? 

Bet kokius asmens duomenis apie jus, kuriuos mes tvarkome, pateikiate jūs. 

Kokiu teisiniu pagrindu naudojame jūsų asmens duomenis? 

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume laikytis savo teisinio įsipareigojimo 
stebėti nepageidaujamus reiškinius ir pranešti apie juos. 

Be to, jūsų asmens duomenų tvarkymas norint atsakyti į jūsų užklausą ar ištirti jūsų skundą grindžiamas 
mūsų teisėtu interesu, nes mes negalėtume atsakyti į jūsų užklausą, jei netvarkytume jūsų asmens 
duomenų.  

Kiek laiko saugosime jūsų asmens duomenis?  

Mes saugosime jūsų asmens duomenis įstatymų nustatytą terminą, t. y.: 

• Nepageidaujamo reiškinio atveju 10 metų po atitinkamo produkto licencijos galiojimo pabaigos 
arba panaikinimo visame pasaulyje. 

• Skundų dėl produktų atveju vienerius metus po serijos galiojimo pabaigos arba vienerius metus 
po skundo gavimo (pasirenkamas ilgesnis laikotarpis). 

• Užklausų atveju iki 5 metų nuo užklausos datos. 

Su kuo dalijamės jūsų asmens duomenimis? 

Jūsų asmens duomenys bus prieinami GSK darbuotojams, taip pat įgaliotiems tam tikrų GSK tiekėjų, 
kurie teikia GSK palaikymo paslaugas, darbuotojams. Be to, mums gali reikėti perduoti jūsų asmens 
duomenis tam tikroms priežiūros institucijoms. Paprastai priežiūros institucijoms teikiamose 
ataskaitose pacientai nėra identifikuojami. 

Jūsų asmens duomenų perdavimas už jūsų gimtosios šalies ribų 
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Jūsų asmens duomenys gali būti perduodama į valstybes, nepriklausančias Europos ekonominei 
erdvei. Šios šalys gali būti: Jungtinės Amerikos Valstijos ir Indija. Valstybės, į kurias perduodame 
asmens duomenis, gali neturėti duomenų apsaugos įstatymų, kurie užtikrintų tinkamą jūsų asmens 
duomenų apsaugos lygį.  

Todėl mes imamės veiksmų (kurie gali apimti duomenų perdavimo sutarčių sudarymą, remiantis 
Europos Komisijos patvirtintomis pavyzdinėmis sąlygomis), siekdami užtikrinti, kad tretieji asmenys ir 
GSK grupės nariai, kuriems mes perduodame duomenis tose valstybėse, įsipareigotų užtikrinti tinkamą 
jūsų asmenins duomenų apsauga. Daugiau informacijos apie duomenų perdavimo sutartis galite rasti 
čia.  

Jūsų asmens duomenų apsauga 

GSK gali dalintis jūsų asmens duomenimis su tiekėjais, atlikusi deramą patikrinimą, pagal GSK politiką 
ir procedūras bei pagal rašytinį susitarimą, kuris įpareigoja tiekėjus nustatyti atitinkamas apsaugos 
priemones, susijusias su jūsų asmens duomenų tvarkymu (įskaitant dėl jūsų asmens duomenų 
konfidencialumo užtikrinimo ir tinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių įgyvendinimo).  

GSK imsis tinkamų teisinių, organizacinių ir techninių priemonių, kad apsaugotų jūsų duomenis pagal 
taikomus privatumo ir duomenų saugumo įstatymus. 

Jūsų teisės  

Galite turėti teisę: 

• prašyti informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą, įskaitant, kad būtų pateikta jūsų asmens 
duomenų kopija; 

• prašyti ištaisyti ir (arba) ištrinti jūsų asmens duomenis arba prieštarauti dėl jūsų asmens duomenų 
tvarkymo; 

• prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą; 

• prašyti gauti arba perduoti kitai organizacijai susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio 
skaitomu formatu asmens duomenis, kuriuos pateikėte GSK; ir 

• skųstis savo vietos duomenų apsaugos institucijai arba teismui, jei pažeidžiamos jūsų duomenų 
apsaugos teisės. Jūs galite turėti teisę reikalauti atlyginti turtinę ar neturtinę žalą, patirtą dėl 
neteisėto jūsų asmens duomenų tvarkymo.  

Kai jums suteikiama galimybė pasidalyti su mumis savo asmens duomenimis, jūs visada galite 
nuspręsti to nedaryti. Jei prieštaraujate jūsų asmens duomenų tvarkymui, gerbsime jūsų pasirinkimą 
tiek, kiek tai netrukdyto mūsų galimybei vykdyti savo teisinius įsipareigojimus. 

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis, prašome mus informuoti susisiekdami žemiau nurodytais 
kontaktais. 

Susisiekite su mumis 

Jei turite klausimų ar prašymų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, norėtumėte pasinaudoti savo 
teisėmis arba jums reikia papildomos informacijos, susisiekite su savo kontaktiniu asmeniu vietos GSK 
bendrovėje el.paštu LT.CPA@gsk.com 

Duomenų valdytojas ir duomenų apsaugos pareigūnas 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
mailto:LT.CPA@gsk.com
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Galite susisiekti su GSK duomenų apsaugos pareigūnu, naudodamiesi kontaktiniais duomenimis 
adresu: Privatumo kontaktinis asmuo  

 

 

https://www.gsk.com/en-gb/contact-us/privacy-contact-information/

