
Privacy Notice - Israel 
Pharmacovigilance, Medical Information and Product Quality Complaints 
Last updated: 15 May 2020 

 

 1  
 

 

 ( בע"מ ישראל)  גלקסוסמיתקלייןלחברת  םלמידע החשוב הבא הקשור לעיבוד נתונים אישיים אותם סיפקת כםלבתשומת 

("GSK""או "אנחנו ,) דווח על תלונת איכות או תופעת לוואי: לקבלת מידע כםמסגרת פנייתב , 

 ?כםשלאנחנו משתמשים במידע האישי לאילו מטרות 

לניטור ודיווח  בהתחייבויות החוקיות שלנובמקרים בהם אנחנו נדרשים לעמוד שלכם המידע האישי אנחנו מעבדים את 

בצורה שתאפשר מענה לדיווח תופעת הלוואי או כדי לחקור את תלונת שלכם תופעות לוואי. אנו נעבד את המידע האישי 

  .האיכות

 ?כםעליאישי אנחנו אוספים איזה מידע 

)כולל קידומת, תואר(; מין; כתובת מגורים; גיל ותאריך לידה; כתובת  כםשמלנו, היכול לכלול:  םמסרת םהמידע האישי שאת

מייל; שם משתמש במדיה החברתית; מספר)י( טלפון; ומידע אישי נוסף כמו אבחנה רפואית; מרשמים; מידע רפואי אחר 

נתוני ן, חשיפה אישית ווג הנכות, גורמי סיכוס)כמו, מידע רפואי, מידע על חיי המין והזהות המינית, נכות ו כםידהנמסר על 

 .קשר לאדם כלשהו( ומעקב 

 ?כםשלאיך אנחנו משיגים את המידע האישי 

 .כםידשאנחנו מעבדים נמסר לנו על  כםשלכל מידע אישי 

 ?כםשלהאישי  אנחנו משתמשים במידע בסיס מה על 

לתקנות, לכללים, לקודים הציות לחוקים,  :כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו ובדרישות אחרות למידע •

ולהנחיות חשוב לנו, ואנו רוצים להיות מסוגלים לעמוד בהם, וכן גם לבקשות או דרישות אחרות לנתונים כמפורט 

כאן. הם משפיעים על האופן שבו אנו מנהלים את העסק שלנו, והם עוזרים לנו להפוך את המוצרים והשירותים שלנו 

שים במידע האישי שלכם למטרה זו, אתם יכולים להיות בטוחים שאנו לבטוחים ככל האפשר. כאשר אנו משתמ

 .נוקטים בצעדים כדי להגן על המידע האישי שלכם ככל שמתאפשר

לעתים, ייתכן שנצטרך לקבל את הסכמתכם לאפשר לנו להשתמש במידע האישי שלכם לצורך אחת או  :הסכמתכם •

 ע שלכם על בסיס הסכמתכםיותר מהמטרות שפורטו כאן. כאשר אנו מעבדים את המיד

 ?כםשללמשך כמה זמן אנחנו שומרים את המידע האישי 

 :מותרת בהתאם לדיןבהתאם לתקופה הלמשך הזמן כמתואר להלן או שלכם נשמור את המידע האישי 

 שנים לאחר שרישיון התכשיר פג או בוטל בכל מקום בעולם 10במקרה של דווח תופעת לוואי, לתקופה של  •

 שנים מתאריך קבלת הפניה. 5שאלות, עד במקרה של  •

, תקופה של עד שנה לאחר תפוגת האצווה או שנה לאחר קבלת התלונה )הארוך מבין במקרה של תלונת איכות •

 השניים(

 ?כםשלעם מי אנחנו חולקים את המידע האישי 

. בנוסף, יתכן GSK -לשירותים  המספק, בנוסף לעובדים של ספק ספציפי GSKבדי ויהיה נגיש לעשלכם המידע האישי 

להעביר את שמות החולים בדוחות המועברים לרשויות  לא נהוגהאישיים לרשויות מסוימות. פרטיכם ונצטרך להעביר את 

 הבריאות.
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 האישיים מחוץ לגבולות המדינה כםפרטיהעברת 

: ארה"ב. יתכן ובמדינות אלו שאליהם . מדינות אלו יכולות לכלול אתישראליועבר מחוץ לגבולות שלכם יתכן והמידע האישי 

 .שלכםעובר המידע לא קיימים חוקים של שמירת מידע שיספקו הגנה מספקת להגן על המידע האישי 

כדי  (על חוקי הגנת פרטיות רלונטייםבצעדים )היכולים לכלול כניסה להסכמי העברת מידע המתבססים על לכן אנחנו נוקטים 

אליהם מועבר המידע במדינות אלו יתחייבו לוודא קיום רמת  GSKצד שלישי ועובדים של חברות קבוצת מלוודא שחברה 

 . שלכםהגנה מתאימה עבור המידע האישי 

 האישיים כםפרטי עלהגנה 

, GSKעם ספקים לאחר בדיקת נאותות מתאימה, בהתאם למדיניות ונהלי שלכם תחלוק את המידע האישי  GSK -ייתכן ש

)כולל בהקשר לשמירה על סודיות שלכם ותחת הסכמים כתובים המחייבים את הספק לקיום הגנה מתאימה על המידע האישי 

 ויישום מדדי בטיחות טכנולוגיים וארגוניים(שלכם המידע האישי 

GSK אם לחוקי הפרטיות ושמירת תבהשלכם ניים וטכנולוגיים כדי להגן על המידע האישי תנקוט בקיום מדדים חוקיים, ארגו

 מידע.

 כםשלהזכויות 

 :םרשאיאתם 

 .שלכם, כולל לקבל עותק של המידע האישי שלכםלבקש מידע על עיבוד המידע האישי  •

עיבוד את לבקש  להגביל .שלכם, או להתנגד לעיבוד המידע האישי שלכםהמידע האישי  ו/או למחוק אתלבקש לתקן  •

 כםשלהמידע האישי 

 םלהתלונן בפני רשות פיקוח מוסמכת, או בפני בית משפט, אם זכויות ההגנה על הנתונים שלכם הופרו או שסבלת •

 .כתוצאה מעיבוד בלתי חוקי של המידע האישי שלכם

 יםמתנגדאתם לבחור שלא לעשות כך. אם  יםתמיד יכולאתם איתנו, שלכם שי הזכות לחלוק את המידע האיבידכם כאשר יש 

 עד לרמה שלא תפגע ביכולתינו לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו.בחירתכם , אנחנו נכבד את שלכםלעיבוד המידע האישי 

 אותנו ע"י פניה אלינו באמצעות פרטי ההתקשרות למטה. נו, אנא עדכזכויותכםלממש את רוצים אתם אם 

 צור קשר

 :פנומידע נוסף, אנא  ים, או מבקששלכםשאלות או בקשות לגבי עיבוד המידע האישי לכם אם יש 
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