
 
1. Namen 
Ta politika določa splošni standard za zagotavljanje ustreznega varstva osebnih podatkov v 
okviru družbe Novartis AG in njenih odvisnih družb ("Novartis"). Zagotavlja splošna načela 
glede pravic posameznikov do zasebnosti in varstva njihovih osebnih podatkov v razumnih 
okvirih. Kot farmacevtska družba, Novartis osebne zdravstvene podatke in druge občutljive 
podatke obravnava s posebno skrbnostjo. 
 
2. Obseg 
Politika velja za vse zaposlene in direktorje Novartisa. 
 
3. Definicije 
Za namen izvajanja te politike veljajo naslednje definicije: 
“Osebni podatki” pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na Posameznika, ne glede na 
obliko, v kateri so izraženi (digitalna, papirna, druga…). Osebni podatki so vsi tisti podatki, ki 
se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Določena ali določljiva fizična oseba je 
tista oseba, katere identiteto je mogoče opredeliti neposredno ali posredno. Med osebne 
podatke na primer sodijo identifikacijska številka, številka socialnega zavarovanja ali šifra v 
obrazcu za spremljanje bolnika v okviru klinične raziskave v kombinaciji z drugimi 
informacijami. 
“Obdelava” pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi 
podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov 
ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, 
urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s 
prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, 
blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana 
(sredstva obdelave). 
 
4. Osnovna načela  
Vse Novartisove družbe ter njihovi zaposleni in direktorji morajo ravnati v skladu z 
naslednjimi načeli: 

• Zagotavljanje preglednosti splošnih postopkov, ki urejajo zbiranje in obdelavo osebnih 
podatkov. 

• Ravnanje v skladu z vsemi veljavnimi zakonskimi in drugimi regulatornimi zahtevami s 
področja obdelave osebnih podatkov. 

• Zbiranje osebnih podatkov na zakonit in pošten način ter njihova obdelava na način, 
ki je skladen z namenom, za katerega so bili zbrani. 

• Obveščanje posameznikov o zbiranju njihovih osebnih podatkov, kadar to zahtevajo 
zakonodaja in lokalni predpisi. 

• Pridobivanje soglasja posameznikov za zbiranje njihovih osebnih podatkov v skladu z 
zakonodajo, predpisi oziroma smernicami. 

• Skrb za zagotavljanje točnosti, celovitosti in posodabljanja osebnih podatkov ter 
primernosti za predvideno uporabo. 

• Zagotavljanje ustreznih zaščit pred tveganji, kot so na primer izguba, nepooblaščen 
dostop, uničenje, uporaba, spreminjanje ali razkritje osebnih podatkov. 

• Zagotavljanje možnosti dostopa posameznikom do njihovih osebnih podatkov ter 
upoštevanje zahtevkov za spremembe, dopolnitve ali popravke osebnih podatkov, 
kadar so ti nepopolni ali netočni; 

Glede na predpise in zakonodajo lahko veljajo naslednje omejitve: 
• Posredovanje osebnih podatkov, npr. omogočanje dostopa, prenosa ali objave tretjim 

(v Novartisu ali zunaj njega) izključno ob zagotovilu, da bo njihov prejemnik poskrbel 
za ustrezno varstvo in zaščito prejetih osebnih podatkov. Sem sodita tudi ustrezna 
pogodbena zaščita in kontrola. 
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• Ravnanje v skladu z omejitvami in zahtevami, ki veljajo za prenos osebnih podatkov v 
tujino, znotraj EU ali v tretje države (izven EU). 

 
5. Nadzor in uveljavitev 
Vse Novartisove družbe so odgovorne za vodenje in nadzor izvajanja te politike, po potrebi 
pa tudi ustreznih smernic, splošnih postopkov, obvestil, soglasij ter drugih dokumentov in 
postopkov, ki se nanjo nanašajo. Glede na funkcijo, ki jo opravljajo, morajo biti vsi zaposleni 
in direktorji v Novartisovih družbah izobraženi o zakonskih predpisih, politikah in smernicah, 
ki urejajo zaščito osebnih podatkov v določeni družbi. V vseh Novartisovih družbah bodo po 
potrebi potekali občasni pregledi in presoje za ugotavljanje skladnosti z zakoni, politiko in 
smernicami za varstvo osebnih podatkov. Proti zaposlenim in direktorjem, ki kršijo zgoraj 
navedene predpise, lahko družba sproži ustrezne postopke v skladu z zakonom in internimi 
predpisi.  
 
6. Splošni postopki 
Vse Novartisove družbe morajo v skladu s to politiko, lokalnimi običaji in praksami ter 
zakonskimi in drugimi regulatornimi zahtevami pripraviti ustrezne splošne postopke s 
področja varstva osebnih podatkov.  
 
7. Začetek veljavnosti in izvajanje 
Politika prične veljati 1. januarja 2008. Upoštevati jo morajo vse Novartisove odvisne družbe, 
pri čemer je potrebno upoštevati lokalne pravne zahteve. 


