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Konfidencialitātes paziņojums par farmakovigilanci 

 

Datu vākšanas mērķis 

Paldies, ka ziņojāt Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiālei par zāļu 
blakusparādību vai citu nozīmīgu ar farmakovigilanci saistītu informāciju. Jūsu ziņojums ir ļoti 
svarīgs sabiedrības veselībai. Šos datus mēs izmantosim un tos kopīgosim tikai 
farmakovigilances nolūkā. (Farmakovigilance ir nelabvēlīgas zāļu ietekmes vai jebkuras citas 
ar zāļu lietošanu saistītas problēmas atklāšana, novērtēšana, izprašana un novēršana.)  
Ziņojuma apstrāde (kopīgošana ar Boehringer Ingelheim uzņēmumiem un uzraudzības 
iestādēm) 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiale kopīgos ziņojumu ar Boehringer 
Ingelheim International GmbH, kas pārvalda globālo farmakovigilances datu bāzi. 
Boehringer Ingelheim ir pienākums ar farmakovigilanci saistītu informāciju ziņot veselības 
uzraudzības iestādēm visā pasaulē (tostarp valstīm, kurās, salīdzinot ar ES, var būt cits datu 
aizsardzības līmenis).1 Ziņojums saturēs informāciju par notikumu, bet personas dati tajā būs 
ierobežoti: 

- pacienta ziņojumā būs norādīts tikai [vecums / dzimšanas datums / dzimšanas gads], 
dzimums un sniegtie iniciāļi, bet ne pacienta vārds;  

- par ziņotāju ziņojumā tiks iekļauts norādītais vārds, profesija (piemēram, ārsts, 
farmaceits), iniciāļi vai adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs. Kontaktinformācija ir 
nepieciešama, lai varētu sazināties ar ziņotāju kvalitatīvas un pilnīgas informācijas 
iegūšanai par nevēlamo blakusparādību. Ja ziņotājs nevēlas sniegt savu 
kontaktinformāciju Boehringer Ingelheim vai uzraudzības iestādēm, ziņotāja vārda laukā 
tiek norādīts - "Privātums". 

Ja Jūsu dati tiks kopīgoti ar citiem Boehringer Ingelheim uzņēmumiem, sadarbības 
partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem ārpus ES, mēs nodrošināsim atbilstošu personas 
datu aizsardzību. 

 

Uzglabāšanas laiks 

Tā kā ziņojumi par blakusparādībām ir svarīgi sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, tie tiek 
glabāti vismaz 10 gadus pēc produkta atsaukšanas no tirgus pēdējā valstī, kurā produkts tiek 
izplatīts. 

                                                           
1 Juridiskais pamatojums: ES Vispārējās datu aizsardzības regulas 6 (1) c) pants, un, attiecībā uz pārsūtīšanu 
ārpus ES, - 6 (1) f) pants un 49 (1) e) pants.   
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Informācijas pieprasījumi par personas datu apstrādi 

Pēc pieprasījuma mēs informēsim Jūs, kuri dati un kādā nolūkā par Jums tiek uzglabāti. 
Pamatotos gadījumos Jūs varat arī pieprasīt savu personas datu dzēšanu, labošanu vai 
apstrādes ierobežošanu. 

Jūs varat arī iebilst pret to, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti pārsūtīšanai uzraudzības 
iestādēm ārpus ES, kā minēts iepriekš, ja vien tas neietekmē Boehringer Ingelheim intereses. 

Ja Jūsu personas dati tiek pārsūtīti uz valsti ārpus ES, kas nenodrošina atbilstošu to 
aizsardzību, Jūs varat pieprasīt līguma eksemplāru, ar kuru tiek īstenota atbilstoša personas 
datu aizsardzība. Lūdzu, sūtiet savu pieprasījumu:  

dataprotection.LV@boehringer-ingelheim.com 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvijas filiāle 
Matrožu iela 15A 
LV-1048 Rīga 
Tālr. +371 67 240011 
 
Papildus informācijas saņemšanai un gadījumā, ja radušās bažas, varat sazināties ar 
kompetento datu aizsardzības iestādi:  
Datu Valsts Inspekcija 
Tālr. +371 67 22 31 31 
E-pasts: info@dvi.gov.lv 
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