Novartisova Zavezujoča
Poslovna Pravila (ZPP)

Pravice posameznika
Novartis si prizadeva spoštovati vašo zasebnost in ustrezno zaščititi vaše osebne podatke pri
zbiranju in posredovanju le-teh tretjim osebam z namenom izvajanja svojih zakonitih
poslovnih namenov.
Kot dopolnilo Novartisove politike varovanja osebnih podatkov je Novartis sprejel Zavezujoča
Poslovna Pravila (ZPP oz. v angleškem prevodu BCR – Binding Corporate Rules), načela za
mednarodni prenos osebnih podatkov sodelavcev, strank, poslovnih partnerjev in drugih
posameznikov, katerih podatki so zbrani in obdelani v EU ali v Švici. Ker so organi EU in
švicarski organi za varovanje podatkov potrdili Novartisove ZPP, lahko Novartis vaše osebne
podatke prenese iz EU ali Švice v družbe skupine Novartis, ki imajo sedež v drugih državah,
v skladu z zakonodajo EU in Švice s področja varstva osebnih podatkov.

KATERA NAČELA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV VELJAJO?
Novartisove družbe, ki prenašajo vaše osebne podatke iz EU ali Švice v druge države,
morajo upoštevati veljavne zakone, politike Novartisa in ZPP. Te družbe bodo zlasti:


zbirale in obdelovale vaše osebne podatke na pošten in zakonit način;



obdelale vaše osebne podatke samo za točno določene in zakonite namene in jih ne
bodo uporabljale za druge namene;



vas bodo obveščale o prenosu vaših osebnih podatkov, če tako zahteva lokalna
zakonodaja, in pridobile vaše soglasje, če je to potrebno;



zagotavljale točnost, popolnost in ažurnost vaših osebnih podatkov, če je to potrebno;



vaše osebne podatke hranile le tako dolgo, kot je potrebno, razen če daljša ali krajša
obdobja hranjenja podatkov zahteva ali dovoljuje zakon;



obravnavale vaše osebne podatke kot zaupne in zagotovile ustrezne in razumne
varnostne ukrepe za njihovo zaščito pred nepooblaščenim dostopom, nenamerno
izgubo ali poškodovanjem, zlorabo in nepooblaščenim spreminjanjem in izbrisom
podatkov.
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KATERE PRAVICE IMAM?
Če ste sodelavec, stranka, poslovni partner Novartisa ali drug posameznik, katerega osebne
podatke Novartis zbira in obdeluje v EU ali v Švici, imate naslednje pravice:


zahtevate lahko, da vas Novartis obvesti o zbranih podatkih in o njihovi uporabi v
skladu z lokalno zakonodajo;



zahtevate lahko, da Novartis popravi, dopolni, izbriše ali blokira vaše osebne podatke,
če so le-ti nepopolni ali napačni;



nasprotujete lahko obdelavi vaših osebnih podatkov in zahtevate, da Novartis
preneha z obdelavo vaših podatkov, če imate za to ustrezno pravno podlago;



zahtevate lahko pregled tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov in ukrepov, če
izvajamo avtomatizirano odločanje z obdelavo vaših osebnih podatkov.

KAKO LAHKO URESNIČIM SVOJE PRAVICE?
Če so bili vaši osebni podatki preneseni v Novartisove družbe, s sedežem izven EU in Švice,
kjer ni zagotovljena primerna zaščita, in menite, da so bili vaši osebni podatki obdelani v
nasprotju z ZPP, lahko storite naslednje:



vložite pritožbo pri nadzorniku poslovnih praks (BPO) in pošljite e-pošto na naslov:
business.practicesofficer@novartis.com. Vašo pritožbo bomo raziskali v skladu z
internimi postopki;



vložite pritožbo pri organu za varovanje osebnih podatkov ali pri sodišču v državi EU
ali v Švici, iz katere so bili vaši osebni podatki preneseni.
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