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Privatumo pareiškimas dėl Farmakologinio Budrumo 

Duomenų rinkimo tikslas 

Dėkojame, kad pranešate Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialui, 
esančiam adresu Savanorių pr. 109, Kaunas, apie nepageidaujamus reiškinius ir kitą 
farmakologiniam budrumui aktualią informaciją, susijusią su Boehringer Ingelheim preparatu. 
Jūsų pranešimas yra labai svarbus visuomenės sveikatai. Šiuos duomenis naudosime ir 
perduosime išimtinai farmakologinio budrumo tikslais (Farmakologinis budrumas tai veikla, 
skirta nepageidaujamoms reakcijoms į vaistą (NRV) nustatyti, įvertinti ir stebėti bei perspėti 
apie galimą nepageidaujamą vaisto poveikį). 

Pranešimo tvarkymas (perdavimas Boehringer Ingelheim įmonėms ir kompetetingoms 
institucijoms) 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas perduos pranešimą registruotojui 
„Boehringer Ingelheim International GmbH“, kuris administruoja pasaulinę farmakologinio 
budrumo duomenų bazę. 

Boehringer Ingelheim privalo pateikti farmakologiniam budrumui aktualią informaciją 
sveikatos priežiūros institucijoms visame pasaulyje (įskaitant šalis, kuriose duomenų 
apsaugos lygis skiriasi nuo duomenų apsaugos lygmens ES)1. Pranešimuose bus pateikiami 
duomenys apie incidentą ir tik ribotas kiekis asmens duomenų: 

- pacientų atveju pranešime bus nurodomas tik [amžius / gimimo data / gimimo metai], 
lytis ir pateikti inicialai, bet niekuomet visas paciento vardas ir pavardė; 

- pranešėjų atveju pranešime bus nurodomas pranešėjo vardas, profesija (pvz., gydytojas, 
vaistininkas), inicialai ar adresas, nurodytas el. pašto adresas ir telefono numeris. 
Kontaktinė informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima vėliau susisiekti su pranešėju 
ir surinkti aukštos kokybės išsamią informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Jei 
pranešėjas nepageidautų pateikti savo kontaktinių duomenų Boehringer Ingelheim ar 
institucijoms, pranešėjo vardo ir pavardės lauke nurodoma „privatu“. 

Tais atvejais, kai jūsų duomenys bus perduodami kitoms Boehringer Ingelheim įmonėms, 
verslo partneriams ar paslaugų teikėjams už ES ribų, įsipareigojame užtikrinti tinkamą 
asmens duomenų apsaugą. 

Saugojimo laikotarpis 

Kadangi pranešimai apie nepageidaujamus reiškinius yra svarbūs užtikrinant visuomenės 
sveikatą, jie yra saugomi mažiausiai 10 metų nuo atitinkamo vaistinio preparato išbraukimo 
iš registro iš paskutinės šalies, kurioje vaistinis preparatas buvo rinkoje. 

                                                           
1 Teisinis pagrindas: ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas, o duomenų 
perdavimo už ES ribų atveju – 6 straipsnio 1 dalies f punktas ir 49 straipsnio 1 dalies e punktas.   
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Prašymai pateikti informaciją apie asmens duomenų tvarkymą 

Jūsų prašymu mes informuosime jus, kokius jūsų duomenis saugojame ir kokiems tikslams. 
Pagrįstais atvejais galite prašyti, kad jūsų asmens duomenis ištrintumėme, ištaisytumėme ar 
ribotumėme jų tvarkymą. 

Jūs taip pat galite prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi perduodant juos 
institucijoms už ES ribų, kaip aprašyta anksčiau, nebent Boehringer Ingelheim interesai 
turėtų viršenybę. 

Jei jūsų asmens duomenys būtų perduodami į ne ES šalį, kurioje neužtikrinama tinkama 
duomenų apsauga, jūs galite prašyti sutarties, kurioje nustatomos tinkamos asmens 
duomenų apsaugos priemonės, kopijos. Savo prašymą siųskite: 

dataprotection.LT@boehringer-ingelheim.com 

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas 
Savanoriu pr. 109 
44208 Kaunas 
+370 37 473199 
 

Be to, bet kada ar turėdami kokių klausimų galite susisiekti su kompetentinga duomenų 
apsaugos institucija: 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 
A. Juozapavičiaus g. 6 
09310 Vilnius 
tel. (8 5) 271 2804, 279 1445 
el. paštas: ada@ada.lt. 
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