
Informare de confidențialitate referitoare la PV 

Scopul colectării datelor 

Vă mulțumim că ați raportat reacțiile adverse sau alte informații de farmacovigilență 
relevante cu privire la un produs Boehringer Ingelheim către Boehringer Ingelheim RCV 
GmbH & Co KG  VIENA, Sucursala Bucuresti. Raportul dumneavoastră este foarte important 
pentru sănătatea publică. Vom utiliza și partaja aceste date exclusiv în scopuri de 
farmacovigilență. (Farmacovigilența este identificarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea 
reacțiilor adverse sau a oricărei alte probleme asociate cu medicamentul.)  

Gestionarea raportului (partajarea cu societățile Boehringer Ingelheim și autoritățile) 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  VIENA, Sucursala Bucuresti va transmite raportul 
către Boehringer Ingelheim International GmbH, care gestionează baza de date globală în 
domeniul farmacovigilenței.  

Boehringer Ingelheim este obligată să raporteze informațiile de farmacovigilență relevante 
către autoritățile sanitare din toată lumea (inclusiv în țările în care ar putea exista un alt nivel 
de protecție a datelor comparativ cu UE).1 Rapoartele vor conține detalii despre incident, 
însă doar un volum limitat de date cu caracter personal: 

- În cazul Pacienților, raportul va conține doar [vârsta/data nașterii/anul nașterii], sexul și 
inițialele, însă niciodată numele pacientului.   

- În cazul persoanelor care raportează, raportul va include numele, profesia (de ex. medic, 
farmacist), inițialele sau adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon. Informațiile de 
contact sunt necesare pentru a putea ține legătura cu persoana care raportează pentru a 
obține informații complete și de calitate superioară cu privire la reacțiile adverse. Dacă 
persoana care raportează nu dorește să furnizeze datele sale de contact companiei 
Boehringer Ingelheim sau autorităților, în câmpul corespunzător numelui persoanei 
respective se introduce „Confidențialitate”. 

În situațiile în care datele dumneavoastră sunt partajate cu alte companii Boehringer 
Ingelheim, parteneri de afaceri sau prestatori de servicii din afara UE, vom asigura protecția 
adecvată a datelor cu caracter personal. 

 

Perioadă de retenție 

Având în vedere importanța rapoartelor privind reacțiile adverse în sfera sănătății publice, 
rapoartele sunt păstrate cel puțin 10 ani după retragerea produsului în ultima țară în care a 
fost comercializat.   

                                                           
1 Bază legală: Art. 6 (1) c), iar pentru transferurile în afara UE Art. 6 (1) f) și Art. 49 (1) e) UE - Regulamentul 
general privind protecția datelor.   



Solicitări de informații cu privire la gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal 

La cererea dumneavoastră, vă vom informa ce informații stocăm despre dumneavoastră și în 
ce scopuri. În situații justificate, puteți solicita, de asemenea, ștergerea, corectarea sau 
limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

De asemenea, puteți obiecta față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal în vederea transferului către autorități din afara UE descrise mai sus, exceptând 
cazul când interesele companiei Boehringer Ingelheim prevalează.  

Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate către o țară din afara UE 
care nu oferă protecție adecvată, puteți solicita o copie a contractului care implementează 
protecția adecvată a datelor cu caracter personal. Trimiteți solicitarea dumneavoastră către: 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG  VIENA  
Sucursala Bucuresti  
89-97 Grigore Alexandrescu St., 6th floor  
RO 010627, Bucharest, Romania 
Phone:  + 40 21 302 28 00 
Fax:      + 40 21 302 28 01 
E-mail: info.buc@boehringer-ingelheim.com  
 

În plus și în caz de nelămuriri, vă puteți adresa, de asemenea, autorității competente 
responsabile cu protecția datelor:  

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 
Email: presa@dataprotection.ro (exclusiv Mass-Media) 
Email: anspdcp@dataprotection.ro  
Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212 
Cabinet Președinte 
Telefon: +40.318.059.220 
Fax: +40.318.059.602 
Twitter: ANSPDCP 
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