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Notă de informare referitoare la confidențialitate privind farmacovigilența 

Scopul colectării datelor 

Vă mulțumim că ați raportat către Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena Sucursala 

București, Str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, et. 6, Sector 1, Bucureşti, evenimente adverse 

sau alte informații relevante din punct de vedere al farmacovigilenței cu privire la un produs 

Boehringer Ingelheim. Raportarea dumneavoastră este foarte importantă pentru sănătatea 

publică. Vom utiliza și transmite aceste date exclusiv în scopuri de farmacovigilență. 

(Farmacovigilența constituie detectarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea efectelor 

adverse sau a oricăror alte probleme legate de medicamente.) 

Gestionarea raportării (transmiterea către societățile Boehringer Ingelheim și autorități) 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena Sucursala București va transmite raportarea 

către Boehringer Ingelheim International GmbH, care administrează baza globală de date 

referitoare la farmacovigilență.  

Boehringer Ingelheim are obligația de a raporta informațiile relevante din punct de vedere al 

farmacovigilenței către autoritățile din domeniul sănătății din întreaga lume (inclusiv către 

țări care pot avea un alt nivel de protecție a datelor decât UE).1 Raportările vor conține 

detalii referitoare la incident și, numai într-o măsură limitată, date cu caracter personal: 

- în cazul pacienților, raportarea va conține numai vârsta, sexul și inițialele, așa cum 

acestea au fost furnizate, însă niciodată numele pacientului; 

- în cazul persoanelor fizice care raportează, raportarea va include numele, profesia (de ex. 

medic, farmacist), inițialele sau adresa, e-mail-ul și numărul de telefon, așa cum acestea 

au fost furnizate. Informațiile de contact sunt necesare pentru a se putea păstra legătura 

cu raportorul și, astfel, să se obțină informații complete și superior calitative cu privire la 

evenimentele adverse. În cazul în care raportorul nu dorește să pună datele sale de 

contact la dispoziția Boehringer Ingelheim sau a autorităților, rubrica numelui 

raportorului va fi completată cu sintagma “Confidențial”. 

În cazul în care datele dumneavoastră vor fi transmise către alte societăți Boehringer 

Ingelheim, parteneri de afaceri sau furnizori de servicii din afara UE, vom asigura o protecție 

adecvată a datelor cu caracter personal. 

Perioada de păstrare 

Având în vedere faptul că raportările referitoare la evenimente adverse sunt importante din 

motive ce țin de sănătatea publică, acestea sunt păstrate timp de minim 10 ani după 

retragerea produsului din ultima țară în care acesta a fost comercializat. 

                                                           
1
 Temei juridic: Art. 6 (1) c), iar pentru transferurile în afara UE Art. 6 (1) f) și Art. 49 (1) e) Regulamentul (UE) 

General privind Protecția Datelor. 
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Solicitări de informații referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal 

La solicitarea dumneavoastră, vă vom informa cu privire la ce date referitoare la persoana 

dumneavoastră prelucrăm și pentru ce scopuri le stocăm.  

De asemenea, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în 

vederea transmiterii către autoritățile din afara UE, după cum s-a menționat mai sus, cu 

excepția cazului în care interesele Boehringer Ingelheim prevalează.  

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către o țară din 

afara UE care nu oferă o protecție adecvată, puteți solicita o copie a contractului care 

implementează protecția adecvată a datelor cu caracter personal. Vă rugăm să transmiteți 

solicitarea dumneavoastră către: 

În plus și dacă aveți motive de îngrijorare, puteți contacta autoritatea competentă de 

supraveghere a protecției datelor: 

Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP) 

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București 

Email: anspdcp@dataprotection.ro 
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