Viatris paziņojums par privātumu
Pēdējo reizi atjaunināts: 2020. gada septembrī

Viatris Inc., tā filiāles un meitasuzņēmumi (kopā turpmāk ‒ “Viatris”, “Uzņēmums”, “mēs”, “mūsu”
un “mums”) ir pilnībā apņēmušies aizsargāt informāciju, kas attiecas uz identificētām vai
identificējamām fiziskām personām, kuru datus apstrādājam (turpmāk ‒ “Personas dati”).
Šajā Viatris paziņojumā par privātumu (turpmāk ‒ “Paziņojums”) tiek aprakstīta Personas datu
vākšana, izmantošana, izpaušana un saglabāšana saistībā ar mūsu tīmekļa vietnēm,
lietojumprogrammām, pakalpojumiem un platformām, kā arī to izmantošana, mūsu tirgvedība,
produktu un pakalpojumu nodrošināšana, mūsu sadarbība ar Jums personīgi, zvanot mums vai
sazinoties pa pastu, vai citādi mūsu uzņēmuma darbības laikā. Paziņojumā tiek arī izskaidroti veidi,
kādos saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem varat kontrolēt savu Personas datu apstrādi un
izmantot citas tiesības. Šis Paziņojums neattiecas uz mūsu darbaspēka Personas datiem šo attiecību
kontekstā.
Atkarībā no tā, kā izmantojat mūsu programmas, dažkārt varam Jums sniegt papildu informāciju par
Jūsu Personas datu apstrādi, kas attiecas uz konkrētām apstrādes darbībām un apstākļiem.
Piemēram, ja sponsorējam klīniskos pētījumus vai piedāvājam mācības vai citus pakalpojumus
veselības aprūpes nodrošinātājiem, atsevišķus paziņojumus par privātumu var attiecināt uz mūsu
Personas datu apstrādi saistībā ar šiem un citiem apstākļiem. Šāda veida paziņojumi šeit tiek saukti
par “Papildinformāciju”. Papildinformācija ir jālasa kopā ar šo Paziņojumu. Tomēr, ja starp
Papildinformāciju un šo Paziņojumu rodas pretrunas vai nekonsekvence, Papildinformācijai ir
priekšroka, bet vienīgi attiecībā uz Personas datu apstrādi, uz kuru attiecas izpaušana.
Viatris meitasuzņēmums vai filiāle, ar kuru sadarbojaties, attiecīgajā gadījumā ir datu pārzinis (vai
līdzvērtīgs saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem), kas atbild par Jūsu Personas datu apstrādi.
Paziņojuma 1. pielikumā tiek sniegts saraksts ar attiecīgajām juridiskajām personām, kas darbojas
kā datu pārziņi. Šādām personām var būt arī atsevišķa Papildinformācija.
Esam iecēluši datu aizsardzības speciālistu (turpmāk ‒ “DAS”) jurisdikcijām, kur saskaņā ar
piemērojamajiem tiesību aktiem tāds ir nepieciešams. Tomēr ikviena persona jebkurā jurisdikcijā
var sazināties ar mūsu DAS par jautājumiem, kas attiecas uz mūsu Personas datu apstrādes darbībām
vai Paziņojuma saturu. Informācijai par to, kā sazināties ar mūsu DAS, skatiet sadaļu “Sazinieties ar
mums”.
Anonīmus, neidentificējamus un apkopotus datus (jo šos terminus var definēt saskaņā ar
piemērojamajiem tiesību aktiem) neuzskata par “Personas datiem” šī Paziņojuma kontekstā.
Šajā Paziņojumā ir turpmāk minētās sadaļas:
1. Personas dati, kurus ievācam;
2. Kāpēc apstrādājam Personas datus;
3. Likumīgs datu apstrādes pamats;
4. Personas datu izpaušana;
5. Personas datu pārrobežu nosūtīšana;

6. Datu drošība un saglabāšana;
7. Jūsu izvēle un tiesības;
8. Bērnu dati;
9. Šī Paziņojuma grozījumi;
10. Sazinieties ar mums;
11. Informācijas atklāšana Kalifornijā (California);
12. 1. pielikums.
Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas vai platformas var saistīt ar trešo
personu nodrošināto saturu, ko nekontrolējam un par ko neesam atbildīgi. Ja pārvietosities uz šādu
saturu, attiecīgās trešās personas var apstrādāt Jūsu Personas datus. Iesakām izlasīt trešo pušu
paziņojumus par privātumu un sīkdatnēm, kad atstājat mūsu tīmekļa vietni, lietojumprogrammu vai
platformu.
1. Personas dati, kurus ievācam
Viatris vai trešās personas, kas darbojas mūsu vārdā, var apkopot Jūsu Personas datus no vairākiem
avotiem. Varam apkopot Jūsu sniegtos Personas datus, piemēram, kad izveidojat kontu mūsu
tīmekļa vietnē, iesniedzat mums darba pieteikumu vai reģistrējaties tīmekļsemināram vai apmācības
kursiem. Varam arī automātiski apkopot Personas datus, kad sadarbojaties ar mums, piemēram,
izmantojot sīkdatnes un līdzīgas tehnoloģijas, tostarp tādu informāciju kā IP adresi, no kuras
apmeklējāt mūsu vietni (skatiet sīkāku sīkdatņu apspriešanu šīs sadaļas beigās). Apkopojam
Personas datus arī no trešo pušu avotiem, piemēram, iegūstam informāciju par veselības aprūpes
licencēm no trešo pušu piegādātājiem.
Personas datu veidi un apjoms, ko apkopojam par katru konkrētu personu, ir atkarīgs no tā, kāda ir
mūsu saistība ar šo personu un kādiem nolūkiem izmantojam viņa Personas datus. Apkopojam
Personas datus dažādās personu kategorijās, tostarp, bet ne tikai:
• apmeklētāji mūsu digitālajos pakalpojumos (piemēram, mūsu tīmekļa vietnēs un
lietojumprogrammās);
• veselības aprūpes speciālisti;
• darbaspēka un mūsu pakalpojumu sniedzēju, piegādātāju, darbuzņēmēju un biznesa partneru
pārstāvji;
• pētnieki un zinātnieku aprindu pārstāvji;
• amata kandidāti;
• izmēģinājuma dalībnieki.
Jūsu sniegtie Personas dati
Apkopojam Personas datus, kurus izvēlaties mums sniegt, piemēram, kad reģistrējaties, lai
piedalītos klīniskajā pētījumā, izpildot aptaujas, sarunājoties ar mūsu klientu atbalsta speciālistiem,
ziņojot par farmakoloģiskām problēmām un izsakot citas sūdzības, apmeklējot mūsu birojus vai
piesakoties darbam, kā arī mijiedarbojoties citādos veidos.
Atkarībā no Jūsu attiecībām ar mums Jūs sniedzat šādas Personas datu kategorijas:

• identifikatori un kontaktpersonu dati, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta
adrese, tālruņa numurs, pilsēta, štats un mītnes valsts, valsts izdotie identifikatori (piemēram, pases
numurs vai autovadītāja apliecība), konta vārds un parole, veselības apdrošināšanas numurs, finanšu
konta numurs un līdzīgi identifikatori;
• demogrāfiskie dati, piemēram, Jūsu ienākumu līmenis, ģimenes stāvoklis, etniskā piederība,
dzimums, vecums, seksuālā orientācija, izcelsmes valsts, darbnespējas statuss, pilsonība un darba
atļaujas
statuss;
• veselības dati, piemēram, diagnoze, simptomi, kas Jums ir radušies pēc Viatris produkta
lietošanas, zāļu lietošana, uztura ierobežojumi un citi dati par Jūsu fizisko, garīgo vai emocionālo
veselību;
• komercdati, piemēram, rēķini, maksājumu termiņi un grafiki, finanšu konta informācija un
informācija
par
sniegtajiem
pakalpojumiem;
• biometriskie dati, piemēram, sejas ģeometrija, varavīksnenes un citi bioloģiskie mērījumi;
• profesionālie dati, piemēram, veselības aprūpes licenču numuri, pašreizējie un iepriekšējie darba
devēji, pašreizējās un iepriekšējās algas, izglītības vēsture, CV norādītā informācija, kā arī Jūsu attēli
un
balss
ieraksti;
• izvēle un aptaujas atbildes, piemēram, izvēle attiecībā uz saziņas līdzekļiem un atbildes uz
aptaujām, tostarp klientu apmierinātības aptaujām.
Personas dati, kurus apkopojam automātiski
Varam automātiski apkopot informāciju, kas veido Personas datus, kad sadarbojaties ar mums,
piemēram, apmeklējot mūsu digitālos pakalpojumus, izlasot mūsu tirgvedības paziņojumus, tostarp
e-pasta ziņojumus, sazinoties ar mums, iegādājoties no mums produktu, piesakoties darbam vai
apmeklējot mūsu rīkotos pasākumus, kā arī mijiedarbojoties citādos veidos.
Atkarībā no Jūsu sadarbības ar mums varam apkopot Personas datus šādās kategorijās:
• identifikatori un kontaktpersonu dati, piemēram, ierīču identifikatori (piemēram, IP un MAC
adreses, sīkdatņu identifikatori, ierīces reklāmas identifikatori), lietotājvārds un parole, e-pasta
adrese,
tālruņa
numurs
un
līdzīgi
identifikatori;
• lietojuma un ierīces dati, piemēram, apmeklētās tīmekļa vietnes, pārlūkprogrammas veids un
versija, laika joslas iestatījums un atrašanās vieta, pārlūkprogrammas spraudņu veidi un versijas,
operētājsistēma un platforma, cita tehnoloģija ierīcēs, kas tiek izmantotas, lai piekļūtu mūsu tīmekļa
vietnēm un lietojumprogrammām, pārsūtīto datu apjoms, atrašanās vietas dati (piemēram, pēc
IP adreses
vai
izmantojot
GPS)
un
mijiedarbība
ar
reklāmām;
• veselības dati, piemēram, secinājumi par esošajiem apstākļiem, ņemot vērā pārlūkošanas
darbības;
• komercdati, piemēram, informācija par nopirktajiem produktiem un pakalpojumiem vai izlasē
iekļautajiem
produktiem;
• biometriskie dati, piemēram, sejas ģeometrija, varavīksnenes skenējumi un citi bioloģiskie
mērījumi.
Mūsu e-pasta ziņojumos un digitālajos īpašumos tiek izmantotas sīkdatnes un ar tām saistītās
digitālās izsekošanas tehnoloģijas (“Sīkdatnes”). Tas var iekļaut mūs vai trešās personas, kas vāc
Personas datus par tiešsaistes darbībām laika gaitā, trešo personu tīmekļa vietnēm vai tiešsaistes
pakalpojumiem. Plašākai informācijai par Sīkdatņu izmantošanu, lūdzam izlasīt mūsu Paziņojumu
par sīkdatnēm. Pašlaik neatbildam uz tīmekļa pārlūka Do Not Track signāliem vai līdzīgiem
mehānismiem.

Personas dati, ko vācam no trešajām personām
Varam iegūt ar Jums saistītus Personas datus no trešajām personām, piemēram, kad iegūstam datus
no tirgvedības sarakstu piegādātājiem, lai atbalstītu mūsu tirgvedības un pārdošanas iniciatīvas, vai
kad iegūstam informāciju par profesionālo licenci, lai apstiprinātu informāciju, ko sniedz veselības
aprūpes nodrošinātāji.
Trešās personas, no kurām iegūstam Personas datus, parasti iedalās šādās kategorijās:
• valdības avoti;
• publiski pieejami dati;
• sociālo tīklu platformas;
• tirgvedības sarakstu piegādātāji;
• reklāmas partneri;
• analītikas pakalpojumu sniedzēji;
• maksājumu veicēji;
• papildu datu piegādātāji;
• biznesa partneri, piemēram, pasākumu līdzfinansētāji.
Apkopojam informāciju no šādām trešo personu datu kategorijām:
• identifikatori un kontaktpersonu dati, piemēram, vārds, uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese,
tālruņa numurs, vispārējā atrašanās vieta (piemēram, pilsēta, štats un valsts), lietotājvārds un ierīces
identifikatori (tostarp sīkdatņu identifikatori un ierīces reklamēšanas identifikatori);
• demogrāfiskie dati, piemēram, informācija par ienākumu līmeni, vecumu, dzimumu, seksuālo
orientāciju,
nacionālo
piederību
un
darbnespējas
statusu;
• lietojuma un ierīces dati, piemēram, pārlūkošanas un meklēšanas vēsture un mijiedarbība ar
reklāmām;
• veselības dati, piemēram, informācija par reakciju uz Viatris produktiem, kas ir pieejami sociālo
tīklu
platformās;
• lietojuma un ierīces dati, piemēram, apmeklētās tīmekļa vietnes, pārlūkprogrammas veids un
versija, laika joslas iestatījums un atrašanās vieta, pārlūkprogrammas spraudņu veidi un versijas,
operētājsistēma un platforma, cita tehnoloģija ierīcēs, kas tiek izmantotas, lai piekļūtu mūsu tīmekļa
vietnēm un lietojumprogrammām, pārsūtīto datu apjoms, atrašanās vietas dati (piemēram, pēc
IP adreses
vai
izmantojot
GPS)
un
mijiedarbība
ar
reklāmām;
• komercdati, piemēram, informācija par nopirktajiem produktiem un pakalpojumiem vai
atlasītajiem produktiem un secinājumi par iedzīvotājiem, kuriem Jūs varētu piederēt.
2. Kāpēc apstrādājam Personas datus
Konkrētie mērķi, kam Viatris apstrādā indivīda Personas datus, atšķiras atkarībā no mūsu attiecībām
ar personu. Kopumā Viatris apstrādā Personas datus šādiem mērķiem:
• veikt likumīgu uzņēmējdarbību, tostarp, bet ne tikai tirgvedību, reklamēšanu, pārdošanu
klientiem, klientu atbalstu, maksājumu saņemšanu, līgumu noslēgšanu, līgumu slēgšanu ar trešo
personu pakalpojumu sniedzējiem, klīnisku pētījumu pētnieku noteikšanu, krāpšanas novēršanu
un preču vai pakalpojumu iepirkšanu;
• piegādāt mūsu produktus, preces vai pakalpojumus, tostarp izpildīt Jūsu pieprasītos darījumus
un, ja nepieciešams, apstiprināt, ka atbilstat nepieciešamajiem atbilstības kritērijiem, ja

pieprasītais produkts, prece vai pakalpojums attiecas tikai uz noteiktām grupām;
• sazināties ar indivīdiem, tostarp, atbildot uz jautājumiem, klientu pieprasījumiem un sūdzībām,
lietotājiem un citām personām, atbildot uz ziedošanas, finansēšanas, stipendiju vai labdarības
pieprasījumiem un informējot indivīdus par darba iespējām uzņēmumā Viatris;
• nodrošināt informāciju un reklāmu, piemēram, digitālo reklāmu vai tiešo tirgvedību, par
precēm, pakalpojumiem un produktiem, kas, mūsuprāt, var būt noderīgi, atbilstoši vai Jūsu
interesēs;
• nodrošināt mācības, izglītību un stipendijas, piemēram, mācību un izglītības programmas, ko
sniedzam veselības aprūpes speciālistiem, vai kur piedāvājam stipendijas, uz kurām var pieteikties
veselības aprūpes speciālisti;
• novērtēt personas kandidatūru, piemēram, izskatot pieteikumu amatam Viatris komandā vai
izvērtējot stipendijas piešķiršanu;
• veikt pētniecību un izstrādi, tostarp uzlabot esošos produktus un pakalpojumus un izstrādāt
jaunus;
• nodrošināt, uzturēt, attīstīt un uzlabot mūsu digitālos pakalpojumus, tostarp mūsu tīmekļa
vietnes, lietojumprogrammas, pakalpojumus un platformas;
• uzturēt, uzlabot un izpētīt mūsu sistēmu un digitālo īpašumu drošību;
• izpildīt juridiskās saistības, piemēram, pienākumus saistībā ar pētniecību, attīstību,
farmakovigilanci, tirgvedību un zāļu un citu veselības aprūpes produktu popularizēšanu, kā arī
reaģēt uz tiesas procesu vai iestāžu veikto izmeklēšanu;
• aizsargāt mūsu, Jūsu un jebkuru trešo personu tiesības, intereses un drošību, kā arī īstenot un
aizstāvēt savas tiesības;
• izveidot anonīmas, neidentificējamas vai apkopotas datu kopas. Šādas datu kopas nav
“Personas dati”, uz ko attiecas šis Paziņojums. Mēs izmantojam anonīmas, neidentificējamas vai
apkopotas datu kopas jebkuram mērķim.
Papildu mērķi, kam varam apstrādāt Personas datus īpašās kategorijās saskaņā ar noteiktu
jurisdikciju tiesību aktiem, ir šādi, ciktāl tas ir nepieciešams un atļauts spēkā esošajos vietējos
tiesību aktos:
• demogrāfiskie dati – izmantosim informāciju par Jūsu seksuālo orientāciju, rasi, etnisko piederību
un darbnespēju konkrētu iemeslu dēļ, piemēram, lai veiktu klīniskos pētījumus vai nodrošinātu
jēgpilnu vienlīdzīgi iespējamu uzraudzību un ziņošanu saskaņā ar dažu jurisdikciju likumu prasībām;
• biometriskie dati – izmantosim biometriskos datus konkrētiem iemesliem, piemēram, lai veiktu
klīniskos
pētījumus;
• veselības dati – izmantosim tos pacientu atbalsta programmās un dažos gadījumos saņemsim
veselības datus klīniskiem pētījumiem un saistītām darbībām.
3. Likumīgs datu apstrādes pamats
Atsevišķas jurisdikcijas pieprasa, lai mums būtu likumīgs pamats Jūsu Personas datu apstrādei.
Attiecīgā gadījumā likumīgais pamats, uz kuru Viatris balstās, lai pamatotu konkrētu apstrādes
darbību, var atšķirties no likumīgā pamata, kas tiek izmantots, lai pamatotu atšķirīgu apstrādes
darbību. Lai apstrādātu Personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, Viatris izmanto
šādu likumīgo pamatu:
• apstrāde, kas ir nepieciešama līgumu slēgšanai, izpildei vai to darbībai;
• apstrāde, lai izpildītu juridiskās un reglamentējošās saistības;

• apstrāde sabiedrības interesēs tās veselības jomā;
• apstrāde, lai veicinātu mūsu leģitīmās intereses, tostarp mūsu intereses veikt likumīgu
uzņēmējdarbību (piemēram, uzlabot mūsu produktus un pakalpojumus, sazināties ar Jums,
nodrošināt mūsu sistēmas, kā arī citas leģitīmās intereses);
• apstrāde, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu.
Varam saņemt Jūsu piekrišanu apkopot un izmantot noteikta veida Personas datus, ja tas ir jādara
saskaņā ar likumu (piemēram, saistībā ar mūsu tiešās tirgvedības aktivitātēm un mūsu sīkdatņu
izmantošanu). Ja lūdzam Jūsu piekrišanu Personas datu apstrādei, jebkurā brīdī varat atsaukt savu
piekrišanu, sazinoties ar mums, izmantojot šī Paziņojuma beigās sniegto informāciju. Jūsu
piekrišanas atsaukšana neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās
atsaukšanas.
Ja to paredz tiesību akti, varam saņemt Jūsu nepārprotamu piekrišanu, lai vāktu un izmantotu īpašas
kategorijas datus (sk. 2. punkta beigas) par Jums. Citi juridiskie pamati īpašās kategorijas datu
apstrādei atbilstoši piemērojamajos tiesību aktos atļautajam var būt zinātniskās pētniecības,
profilakses vai arodmedicīnas nolūkos vai pamatojoties uz līgumu ar veselības aprūpes pakalpojumu
sniedzēju vai citu veselības aprūpes speciālistu, nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma vai sociālās
aizsardzības tiesību aktiem, būtisku sabiedrības interešu dēļ vai atbilstoši nepieciešamajam, lai
izveidotu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasījumus.
Varat sazināties ar mūsu DAS, lai iegūtu papildu informāciju par Jūsu Personas datu apstrādi.
4. Personas datu izpaušana
Ja to paredz spēkā esošie tiesību akti, Viatris nedrīkst iznomāt, pārdot vai koplietot Jūsu Personas
datus ar nesaistītām personām viņu tiešās tirgvedības nolūkos, ja vien mums nav dota Jūsu atļauja.
Pretējā gadījumā Jūsu Personas datus bez Jūsu piekrišanas drīkstam izpaust turpmāk minētajām
trešo personu kategorijām atbilstoši spēkā esošajos tiesību aktos atļautajam:
• Viatris Corporate Group dalībnieki, tostarp mūsu filiāles, meitasuzņēmumi un Viatris Inc.
Amerikas Savienotajās Valstīs;
• pakalpojumu sniedzēji, kas apstrādā Personas datus Viatris vārdā;
• personām ar likumīgām tiesībām piekļūt Personas datiem, tostarp attiecīgā gadījumā
tiesībaizsardzības iestādēm, izlūkdienestiem, kompetentām administratīvām un tiesu iestādēm un
personām, kurām ir likumīgi izsniegtas pavēstes, orderi vai cita veida tiesas process; un
• puses, kas ir iesaistītas potenciālos biznesa darījumos, iekļaujot potenciālos ieguvējus un citas
ieinteresētās personas, ja notiek apvienošanās vai juridiska pārstrukturēšanas darbība, piemēram,
pārņemšana, kopuzņēmums, cesija, blakusdarbība, atsavināšana vai bankrots.
Jūsu Personas datus varam atklāt arī trešajām personām, piemēram, sociālajiem tīkliem un citām
vietnēm, ja norādāt mums koplietot Jūsu Personas datus ar šādām vietnēm vai ar Jūsu atļauju citām
personām, kas nav iekļautas kādā no iepriekšminētajām kategorijām.

5. Personas datu pārrobežu nosūtīšana
Viatris darbojas globāli un atbilstoši piemērojamajiem likumiem Jūsu Personas datus var apstrādāt
jurisdikcijās, kas netiek uzskatītas par tādām, kas nodrošina tādu pašu Personas datu aizsardzības
līmeni kā jurisdikcija, kurā atrodaties.
Nosūtot Personas datus pāri robežām, veicam soļus, lai ieviestu aizsardzības pasākumus šādu
Personas datu aizsardzībai, kā to paredz spēkā esošie tiesību akti. Šie aizsardzības pasākumi var
iekļaut:
• Personas datu pārsūtīšanu saņēmējiem, kas atrodas valstīs, kuras tiek uzskatītas par tādām, kas
nodrošina pietiekamu Personas datu aizsardzības līmeni, tostarp Personas datu izcelsmes valstis
Eiropas Savienībā, uz valstīm, kuras Eiropas Komisija ir uzskatījusi, ka tās nodrošina pietiekamu
Personas datu aizsardzības līmeni; un
• līgumu noslēgšana, kas iekļauj līgumiskas garantijas, piemēram, Eiropas Komisijas apstiprinātās
standarta datu aizsardzības klauzulas.
Lūdzam droši sazināties ar mums, ja jums rodas jautājumi par jūsu Personas datu pārsūtīšanu
(skatiet sadaļu “Sazinies ar mums”).
6. Datu drošība un saglabāšana
Viatris īsteno dažādus tehniskus, administratīvus, fiziskus un organizatoriskus pasākumus, lai
aizsargātu Personas datu drošību un privātumu. Lai arī veicam pasākumus Jūsu Personas datu
aizsardzībā, nevaram garantēt, ka mūsu apstrādātie Personas dati paliks drošībā.
Ja to paredz tiesību akti, Viatris saglabā Personas datus tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams, lai sasniegtu
mērķus, kuru dēļ tie tika vākti, vai uz laiku, kas ir paredzēts piemērojamajos tiesību aktos (atkarībā
no tā, kas ir ilgāk).
Lai noteiktu Personas datiem atbilstošo glabāšanas periodu, Viatris ņem vērā šādus faktorus:
• Personas datu apjoms, raksturs un sensitivitāte;
• iespējamais kaitējuma risks, ko var radīt neatļauta izmantošana vai izpaušana;
• mērķi, kuru dēļ to apstrādājam, un to, vai varam sasniegt šos mērķus ar citiem līdzekļiem; un
• piemērojamās juridiskās prasības.
Ja Jūsu Personas datu saglabāšana vairs nav nepieciešama nolūkiem, kuriem tie tika apkopoti, vai ja
likums vairs neparedz šādu Personas datu saglabāšanu, izdzēsīsim, anonimizēsim, padarīsim
neidentificējamus vai apkoposim Personas datus tā, lai tie vairs netiktu saistīti ar Jums.
7. Jūsu izvēle un tiesības
Dažas jurisdikcijas ir sniegušas privātpersonām noteiktas tiesības attiecībā uz viņu Personas datu
apstrādi. Šis ir gadījums, kad Jūs vai Viatris meitasuzņēmums, vai filiāle, ar kuru sadarbojaties,
atrodas Eiropas Savienībā vai Apvienotajā Karalistē, lai gan šīs tiesības var būt pieejamas arī citās
jurisdikcijās. Šīs tiesības nav pieejamas ikvienam, un tās nav obligāti piemērojamas visos kontekstos.
Atkarībā no piemērojamajiem tiesību aktiem Jums var būt tiesības:

• pieprasīt pieeju saviem Personas datiem;
• pieprasīt savu Personas datu labošanu (ja Jūsu Personas dati ir neprecīzi, nepilnīgi vai
novecojuši);
• pieprasīt savu Personas datu dzēšanu;
• atsaukt savu piekrišanu apstrādei (ja apstrādājām Personas datus, pamatojoties uz Jūsu
piekrišanu); Lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu piekrišanas atsaukšana attiecas tikai uz turpmākām
apstrādes darbībām.
• iebilst pret Jūsu Personas datu apstrādi;
• pieprasīt ierobežot Jūsu Personas datu apstrādi;
• pieprasīt nodot Jūsu Personas datus Jums vai trešajai personai;
• nepiedalīties atsevišķu sūtījumu nodošanā trešajām personām.
Lai izmantotu tiesības, kas, Jūsuprāt, Jums pienākas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem,
lūdzam sazināties ar mūsu DAS. Iespējams, mums būs jāpārbauda Jūsu identitāte, pirms izpildām
Jūsu pieprasījumu (skatiet arī sadaļu “Informācijas atklāšana Kalifornijā”, ja esat Kalifornijas
iedzīvotājs).
Ja šķiet, ka neesam izpildījuši Jūsu lūgumu vai arī neesam pievērsušies sūdzībai, Jums var būt arī
tiesības iesniegt sūdzību kompetentai datu aizsardzības iestādei vai citai Jūsu jurisdikcijā esošai
uzraudzības iestādei.
8. Bērnu dati
Apzināti neapstrādājam Personas datus, kas attiecas uz personām, kuras ir jaunākas par 16 gadiem,
bez nepilngadīgā aizbildņa atļaujas, izņemot gadījumus, kad to atļauj spēkā esošie tiesību akti. Ja
Jums ir iemesls uzskatīt, ka apstrādājam Personas datus, kas attiecas uz nepilngadīgo, bez aizbildņa
atļaujas, lūdzam paziņot mums par to, rakstot uz dataprivacy@viatris.com. Lūdzam ņemt vērā, ka
noteiktā situācijā varam apstrādāt nepilngadīgo Personas datus par konkrētām darbībām,
piemēram, klīniskajiem pētījumiem. Uz šādu apstrādi attieksies atsevišķa politika un procedūras,
tostarp Papildinformācija.
9. Šī Paziņojuma grozījumi
Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo Paziņojumu. Esat aicināts regulāri iepazīties ar Paziņojumu
un pārbaudīt datumu, kurā tas pēdējo reizi ticis atjaunināts, kā norādīts Paziņojuma sākumā un
beigās. Ja veiksim būtiskas izmaiņas Paziņojumā, centīsimies Jūs informēt, izvietojot paziņojumu
mūsu tīmekļa vietnē vai arī sniedzot paziņojumu atbilstoši likuma prasībām.
10. Sazinieties ar mums
Lai izmantotu savas tiesības vai iesniegtu pieprasījumu par Jūsu Personas datu apstrādi, varat
sazināties ar mums:
• nosūtot e-pastu uz dataprivacy@Viatris.com;
• nosūtot pasta sūtījumu globālā privātuma vadītājam 1000 Mylan Boulevard, Kanonsburga
(Canonsburg), PA 15317, Amerikas Savienotās Valstis.

11. Informācijas atklāšana Kalifornijā (California)
Spiediet šeit, lai skatītu Papildinformāciju Kalifornijas iedzīvotājiem.
12. PIELIKUMS. Pārziņu saraksts
Noklikšķiniet šeit, lai skatītu piemērojamo pārziņu un atbildīgo personu tabulu.

