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Privaatsusteatis 

Palun pidage silmas järgmist olulist teavet teie edastatud isikuandmete töötlemise kohta seoses teie 
esitatud järelepärimise, kaebuse või kõrvaltoime teatisega tegelemisega GSK Eesti (GSK või meie) 
poolt: 

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame? 

Teie isikuandmeid töödeldakse üksnes selleks, et käsitleda teie järelepärimist, kaebust või kõrvaltoime 
teatist. 

Milliseid isikuandmeid me teie kohta kogume? 

Teie edastatud isikuandmed võivad hõlmata teie nime, sealhulgas nime eesliidet või tiitlit; sugu; kodust 
aadressi; vanust ja sünniaega; e-posti aadressi; sotsiaalmeedia kasutajanime; telefoninumbrit 
(telefoninumbreid) ja isikuandmete erikategooriaid, sealhulgas meditsiinidiagnostika andmeid; 
retseptiandmeid; muud tervisega seotud teavet (nt terviseteavet, andmeid seksuaalelu ja seksuaalse 
sättumuse, puude ja puudetüübi, tervist ohustavate tegurite, isikliku ohualas viibimise ja jälgimise 
kohta) ning teavet isikuga suhtes olemise kohta. 

Kuidas me teie isikuandmeid saame? 

Kõik töödeldavad isikuandmed olete teie ise esitanud. 

Millise õigusliku aluse kohaselt me teie isikuandmeid kasutame? 

Teie isikuandmete töötlemine on vajalik, et saaksime täita oma seaduslikku kohustust jälgida 
kõrvaltoimeid ja nendest teatada. 

Lisaks põhineb teie isikuandmete töötlemine teie järelepärimise või kaebuse uurimise tarbeks meie 
õigustatud huvil, sest me ei saaks teie järelepärimisele ilma teie isikuandmeid töötlemata vastata. 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?  

Säilitame teie isikuandmeid seaduses ettenähtud aja jooksul, milleks on: 

• kõrvaltoime korral kümme aastat pärast asjaomase toote litsentsi kehtivusaja lõppemist või 
selle tühistamist kuskil maailmas; 

• toote kohta esitatud kaebuste korral üks aasta pärast partii aegumist või üks aasta pärast 
kaebuse saamist (olenevalt sellest, kumb periood on pikem); 

• järelepärimiste korral kuni viis aastat alates päringu esitamise kuupäevast. 

Kellega me teie isikuandmeid jagame? 

Teie isikuandmed on kättesaadavad GSK töötajatele ning samuti GSK-le tugiteenuseid osutavate 
tarnijate volitatud töötajatele. Lisaks võib osutuda vajalikuks edastada teie isikuandmeid 
ametiasutustele. Enamasti ei tuvastata ametiasutustele edastatavates aruannetes patsiente nime järgi. 

Teie isikuandmete edastamine väljapoole teie koduriiki 
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Teie isikuandmeid võib edastada Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool asuvatesse riikidesse.   
Need riigid võivad olla: Ameerika Ühendriigid ja India. Riikides, kuhu me teie isikuandmeid edastame, 
ei pruugi olla selliseid andmekaitseseadusi, mis tagavad teie isikuandmete piisaval tasemel kaitse. 

Seetõttu võtame meetmeid (mis võivad sisaldada andmeedastuslepingute sõlmimist kooskõlas 
Euroopa Komisjoni kinnitatud tüüptingimustega), et tagada nende GSK kontserni liikmete ja 
kolmandate isikute, kellele teie isikuandmeid edastame, pühendumine teie isikuandmete piisaval 
tasemel kaitsmisele. Lisateavet andmeedastuslepingute kohta leiate siit. 

Teie isikuandmete kaitsmine 

GSK võib teie isikuandmeid tarnijatele edastada nõuetekohase hoolikusega kooskõlas GSK 
põhimõtete ja protseduurireeglitega ning kirjaliku kokkuleppe alusel, mis kohustab tarnijaid kasutama 
teie isikuandmete kaitseks vajalikke kaitsemeetmeid (sh teie isikuandmete konfidentsiaalsuse 
hoidmine ning vajalike tehniliste ja korralduslike turvameetmete rakendamine). 

GSK võtab teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikke õiguslikke, korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis 
on kooskõlas eraelu puutumatuse ja andmete turvalisuse seadustega. 

Teie õigused 

Teil on õigus: 

• taotleda teavet oma isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas saada koopiat oma 
isikuandmetest; 

• taotleda oma isikuandmete parandamist ja/või kustutamist või keelata oma isikuandmete 
töötlemine; 

• taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist; 

• taotleda GSK-le edastatud isikuandmete kohta kviitungit või taotleda nende andmete edastamist 
muule asutusele masinloetaval kujul ja 

• esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele või kohtule oma andmekaitsealaste õiguste 
rikkumise korral.  Teil on õigus nõuda oma isikuandmete ebaseaduslikust töötlemisest tulenevate 
tagajärgede või sellega kaasneva stressi või sellest põhjustatud kahjude hüvitamist.  

Kui teile antakse võimalus meiega oma isikuandmeid jagada, on teil alati võimalik sellest loobuda. Kui 
te keelate oma isikuandmete töötlemise, austame teie valikut ulatuses, mis ei piira meie seaduslike 
kohustuste täitmist. 

Kui soovite oma õigusi kasutada, palun teavitage meid alltoodud kontaktandmete kaudu. 

Võtke meiega ühendust 

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või taotlusi või soovite lisateavet, võtke palun 
ühendust: EE.CPA@gsk.com 

GSK andmekaitseametnikuga saate ühendust võtta järgmistel kontaktandmetel:  
kontaktandmed privaatsusküsimuste tarbeks  

 

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

