Ravimiohutuse järelevalvega seotud privaatsusteatis
Andmete kogumise eesmärk
Täname, et teatasite Boehringer Ingelheimi tootega seotud kõrvalnähust või muust
ravimiohutuse järelevalve seisukohast olulisest infost Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co
KG Eesti filiaalile. Teie teade on rahvatervise jaoks väga oluline. Me kasutame ja jagame seda
teavet ainult ravimiohutuse järelevalve eesmärkidel. (Ravimiohutuse järelevalve on ravimite
kahjulike mõjude ja ravimitega seotud muude probleemide avastamine, hindamine,
mõistmine ja ennetamine.)
Teate menetlemine (jagamine Boehringer Ingelheimi ettevõtete ja ametiasutustega)
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal jagab teadet Boehringer Ingelheim
International GmbH-ga, kes haldab globaalset ravimiohutuse järelevalve andmebaasi.
Boehringer Ingelheim on kohustatud esitama ravimiohutuse järelevalvega seotud teavet
terviseametitele üle maailma (sealhulgas riikidesse, kus isikuandmete kaitse tase võib olla
erinev võrreldes EL-iga). 1 Teated sisaldavad andmeid asjaolude kohta, kuid isikuandmeid
üksnes vähesel määral.
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Patsientide kohta sisaldab teade üksnes [vanus/sünnikuupäev/sünniaasta], sugu ja
initsiaale, kuid mitte kunagi patsiendi nime.
Teadet esitava füüsilise isiku kohta sisaldab teade nime, ametit (nt arst, apteeker),
initsiaale või aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit. Kontaktandmed on vajalikud,
et teavitajaga oleks võimalik ühendust võtta kõrvalnähtude kohta kvaliteetse ja täieliku
informatsiooni saamiseks. Kui teavitaja ei soovi oma kontaktandmeid Boehringer
Ingelheimile või ametiasutustele esitada, kirjutatakse teavitaja nimeväljadele
„Privaatsus”.

Kui Teie andmeid jagatakse teiste Boehringer Ingelheimi ettevõtete, äripartnerite või
teenuseosutajatega, kes asuvad väljaspool EL-i, pakume isikuandmete kaitset piisaval
tasemel.
Andmete säilitamise periood
Teated kõrvalnähtude kohta on rahvatervise seisukohast olulised, mistõttu säilitatakse
teateid vähemalt 10 aastat pärast toote tagasikutsumist viimases riigis, kus toodet
turustatakse.
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Õiguslik alus: EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c ning väljapoole EL-i edastamise
korral artikli 6 lõike 1 punkt f ja artikli 49 lõike 1 punkt e.
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Teabepäringud Teie isikuandmete töötlemise kohta
Teie taotlusel teavitame Teid sellest, milliseid andmeid me Teie kohta säilitame ja mis
eesmärkidel. Põhjendatud juhtudel võite taotleda oma isikuandmete kustutamist,
parandamist või nende töötlemise piiramist.
Teil on ka õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine edastamiseks eespool nimetatud
ametiasutustele väljaspool EL-i, kui Boehringer Ingelheimi huvid ei ole ülekaalukamad.
Kui Teie isikuandmeid edastatakse riiki, mis ei kuulu EL-i ja kus piisav kaitse ei ole tagatud,
võite taotleda isikuandmete piisavat kaitset rakendava lepingu koopiat. Taotlus esitage
järgmisele isikule:
dataprotection.EE@boehringer-ingelheim.com
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti filiaal
Pärnu mnt 141
11314 Tallinn
+372 6128 000
Lisaks võite mis tahes murede korral ühendust võtta ka pädeva andmekaitseasutusega:
Andmekaitseinspektsioon
Üldtelefon +372 627 4135
info@aki.ee
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