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ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS POLITIKA 

 

 

 

Užpildydami „ellaOne“ nėštumų registrą (toliau – registras), sutinkate pateikti savo asmens 
duomenis „Laboratoire HRA Pharma“ (toliau – „HRA Pharma“). 

 

I – Duomenų valdytojas 

„HRA Pharma“ yra naudojant registrą tvarkomų asmens duomenų valdytojas ir ji veikia pagal 
Europos asmens duomenų apsaugos reglamentą (2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 
2016/679).  

 

II – Duomenų tvarkymo tikslas 

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai yra: 

- viena vertus, farmakologinis budrumas, kuris yra teisinis „HRA Pharma“, kaip 
farmacinės įmonės, įsipareigojimas; 

- kita vertus, aukštų vaistinio preparato „ellaOne“ kokybės ir saugumo standartų 
siekimas užtikrinant visuomenės interesus. 

 

III – Asmens duomenys 

Toliau pateikiama registre kaupiamų asmens duomenų tipų santrauka. Šiuos duomenis laisva 
valia teikia pacientai arba sveikatos priežiūros specialistai. Dėl nesutikimo dalyvauti registre ar 
pateikti atsakymų šiems asmenims nekils jokių pasekmių. 

 

Tikslinė grupė 

 

Asmens duomenys 

Pacientai Inicialai (pirmosios trys jūsų pavardės raidės 
ir pirmoji jūsų vardo raidė) 

Gimimo data 

El. pašto adresas 

Gyvenamoji šalis 

Sveikatos priežiūros specialistai 
(gydytojas, ginekologas, kitas sveikatos 
priežiūros specialistas) 

Pavardė 

Vardas 

Darbinis pašto adresas 

Telefonas / faksas 

El. pašto adresas 

Medicinos specialybė 

Darbovietė 

 

IV – Asmens duomenų gavėjai 

Jūsų asmens duomenų gavėjai jų tvarkymo metu bus: 

- „HRA Pharma“ farmakologinio budrumo departamentas; 

- paslaugų „HRA Pharma“ teikėjos „InAdvans“ ir A.T.E., kurios atitinkamai teikia IT 
sprendimus ir saugo sveikatos priežiūros duomenis pagal Visuomenės sveikatos 
kodekse numatytus standartus; 
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- sveikatos priežiūros institucijos (pagal teisinius įsipareigojimus).  

 

V – Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis 

Pagal galiojančias taisykles dėl asmens duomenų apsaugos ir farmakologinio budrumo jūsų 
asmens duomenys bus saugomi dešimt (10) metų nuo „ellaOne“ rinkodaros pažymėjimo 
išdavimo. Praėjus 10 metų, jūsų asmens duomenys bus ištrinti.  

 

VI – Jūsų teisės  

Pagal galiojančius įstatymus, galite paprašyti „HRA Pharma“ pasinaudoti savo teise:  

- susipažinti su savo asmens duomenimis; 

- ištaisyti ar ištrinti savo asmens duomenis; 

- apriboti savo duomenų tvarkymą; 

- nesutikti su savo duomenų tvarkymu; 

- perkelti duomenis. 

Norėdami pasinaudoti šiomis teisėmis, susisiekite su „HRA Pharma“ duomenų apsaugos 
pareigūnu: 

- el. paštu dataprivacy@hra-pharma.com arba  

- adresu „Laboratoire HRA Pharma“, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Prancūzija. 

Kilus ginčui ar nesutarimui, galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai savo šalyje. 

 

Slapukai  

 

Bendra informacija: fiziniai asmenys gali būti susieti su savo įrenginių, taikomųjų programų, 
priemonių ir protokolų interneto identifikatoriais, pavyzdžiui, IP adresais ar slapukais. Taip gali 
likti pėdsakų, kurie visų pirma kartu su unikaliais identifikatoriais ir kita serverių gauta 
informacija gali būti panaudoti fizinių asmenų profiliams kurti ir jiems identifikuoti. 

Registro svetainėje naudojamas vienintelis slapukas, vadinamas PHPSESSID. Šis slapukas 
yra būtinas naudotojo seansui svetainėje valdyti. Jis automatiškai sunaikinamas, kai 
naudotojas uždaro savo naršyklę arba kai baigiasi seanso laikas. 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta 2019 m. vasario 15 d. 

 

 


