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Tikslas
„Teva“ visuotinė duomenų privatumo politika skirta užtikrinti,
kad „Teva“ atliekamas asmens duomenų apdorojimas visame
pasaulyje atitiktų taikytinus įstatymus ir reglamentus. Ši politika
pagrįsta tarptautiniu mastu pripažintais privatumo principais,
numatytais Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos
(EBPO) gairėse dėl privatumo apsaugos ir tarptautinių asmens
duomenų srautų, JAV Federalinės prekybos komisijos (FPK)
sąžiningos informacijos pateikimo praktikos taisyklėse, Europos
žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnyje, taip pat Azijos ir Ramiojo
vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo (APEC) forumo
privatumo teisės aktuose. Ja nustatomi privalomi standartai, kurių
reikia laikytis, ir papildomos aplinkybės, į kurias „Teva“ turėtų
atsižvelgti, apdorodama asmens duomenis.
„Teva“ yra įsipareigojusi laikytis taikytinų duomenų privatumo
reikalavimų tose šalyse, kuriose veikia pati bendrovė ir jos
patronuojamosios įmonės.
Nors šioje politikoje išdėstytas mūsų visuotinis požiūris, joje
neatsižvelgiama į visus vietinius privatumo ar duomenų apsaugos
įstatymus, galiojančius visame pasaulyje. Tiek, kiek vietiniais
privatumo įstatymais ar mūsų rašytinėmis sutartimis su trečiųjų
šalių atstovais (trečiosiomis šalimis) bus reikalaujama laikytis
aukštesnių standartų nei bendrai nurodyti šioje politikoje, „Teva“
laikysis šių aukštesnių standartų. Išsamesnių nurodymų dėl
konkrečių reikalavimų turėtumėte teirautis vietinio duomenų
privatumo komandos vadovo.
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Verslo srities kodeksai,
kurių sutinkame
laikytis, ir rašytinės
sutartys su duomenų
pardavėjais yra tokių
atvejų pavyzdžiai, kai
reikia laikytis aukštesnių
standartų nei išdėstyti
šioje politikoje.
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Taikymas
Ši politika taikoma visoms „Teva“ veiklos funkcijoms ir padaliniams visose pasaulio vietose
(kartu – „Teva“). Taip pat „Teva“ privalo užtikrinti, kad trečiosios šalys, veikiančios „Teva“ vardu,
laikytųsi šios politikos nuostatų.
Konkrečiau kalbant, ši politika taikoma:
—— visiems „Teva“ darbuotojams ir neetatiniams darbuotojams, kurie iš „Teva“ gauna asmens
duomenų; gali pasiekti asmens duomenis, kuriuos apdoroja „Teva“ arba kurie apdorojami
jos vardu; tvarko ar yra kitaip atsakingi už bet kokius procesus, susijusius su asmens
duomenimis;
—— visai su asmens duomenimis susijusiai veiklai, kurią vykdo „Teva“ ar kuri atliekama jos vardu;
—— asmens duomenims bet kokiu formatu (t. y. elektroniniu, spausdintu, žodiniu ir kt.).

Atsakomybė
Etatiniai ir neetatiniai darbuotojai yra atsakingi už tai, kad žinotų visus šios politikos aspektus
ir jų laikytųsi, praneštų apie įtariamus šios politikos pažeidimus savo vadovui, personalo,
procedūrų laikymosi, teisės skyriui arba naudodamiesi „Teva“ sąžiningumo linija.

Mūsų įsipareigojimas
„Teva“ siekia veiklą vykdyti sąžiningai. „Teva“ elgesio kodeksas, mūsų procedūrų laikymosi
principai ir vietinės procedūrų laikymosi politikos kryptys apibūdina mūsų viziją vykdyti verslą
teisėtai ir etiškai. Ši visuotinė duomenų privatumo politika yra vadovas, skirtas padėti „Teva“
etatiniams ir neetatiniams darbuotojams praktiškai pritaikyti mūsų vertybes, kai „Teva“ atlieka
asmens duomenų apdorojimą.
Siekdama palaikyti „Teva“ įsipareigojimą užtikrinti duomenų privatumą, „Teva“ visuotinio
procedūrų laikymosi organizacija subūrė visuotinio duomenų privatumo komandą. Visuotinio
duomenų privatumo komandai vadovauja visuotinio privatumo pareigūnas, atskaitingas „Teva“
generaliniam visuotinių procedūrų laikymosi direktoriui.
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Mūsų privatumo principai ir
standartai
Šios politikos pagrindas yra „Teva“ principas asmens duomenis apdoroti sąžiningai ir
teisėtai. To siekdama „Teva“ įdiegė toliau nurodytus standartus, kuriais reglamentuoja
asmens duomenų apdorojimą:

Informavimas ir sutikimas
„Teva“ iš anksto arba rinkdama duomenis informuos duomenų subjektus apie tai,
kad „Teva“ renka asmens duomenis ir (arba) gaus duomenų subjekto sutikimą, jei to
reikalaujama ir tai numato vietos įstatymai ar bendrovės politika.
Pranešime bus paaiškinta: rinkimo ir apdorojimo tikslas, kaip „Teva“ naudos ir bendrins
asmens duomenis, su kuo „Teva“ gali bendrinti asmens duomenis, kokių teisių turi
duomenų subjektai, taip pat kita informacija, reikalinga pagal vietos įstatymus.
—— Asmens duomenis rinksime, naudosime ir atskleisime tik tikslais, kurie atitinka
pranešime ir (arba) sutikime nurodytus tikslus, nebent „Teva“ turėtų kitų teisėtų
įgaliojimų apdoroti asmens duomenis.
—— Jei „Teva“ panorės asmens duomenis naudoti ar atskleisti kitais tikslais, nei buvo
nurodyti prieš juos renkant ar rinkimo metu, „Teva“ papildomai informuos duomenų
subjektus ir (arba) gaus papildomą sutikimą, jei to reikalaujama ir tai numato vietos
įstatymai ar bendrovės politika.
Pavyzdys: norima surengti jūsų prekių ženklo rinkodaros kampaniją dviejose
šalyse vienu metu. Vienoje šalyje galioja įstatymas, reikalaujantis, kad „Teva“
gautų sutikimą prieš naudodama asmens duomenis rinkodaros tikslais; kitoje
šalyje sutikimo nereikalaujama. Mūsų duomenų privatumo politikoje numatyta,
kad sutikimą gautume tik toje šalyje, kur to reikia pagal įstatymą. Bendrovė gali
nuspręsti, ar gauti sutikimą kitoje šalyje.

Asmens teisės
„Teva“ pripažins ir gerbs duomenų subjekto teises, pavyzdžiui, prašyti prieigos, taisyti,
apriboti ar pašalinti asmens duomenis, taip pat atšaukti sutikimą (arba atsisakyti)
ir prieštarauti, kad „Teva“ apdorotų asmens duomenis. Bendrovės savininkas į duomenų
subjekto prašymus reaguos pagal vietos įstatymus.
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Mūsų privatumo
principai ir
standartai

Saugumas
„Teva“ įdiegs ir palaikys administracines, technines ir fizines apsaugos priemones pagal
mūsų visuotinę bendrovės saugumo politiką ir standartus, visuotinę IT saugumo politiką
ir standartus, taip pat taikytinus vietos įstatymus, siekdama sumažinti riziką, kad asmens
duomenys bus prarasti, neleistinai pasiekti, sunaikinti, naudoti, pakeisti ir atskleisti.

Duomenų kokybė

Informavimas ir
sutikimas
Asmens teisės

Saugumas

„Teva“ pasiliks tik tuos asmens duomenis, kurie būtini verslo tikslams, ir imsis pagrįstų
priemonių, kad užtikrintų, jog asmens duomenys būtų tikslūs ir galiojantys.

Duomenų kokybė

—— Pagrįstų priemonių, kurių gali imtis „Teva“, kad užtikrintų, jog asmens duomenys
būtų tikslūs ir galiojantys, pavyzdžiai: leidimas asmenims atnaujinti savo profilio
informaciją (pvz., el. pašto adresą, pašto adresą ir (arba) telefono numerį),
nemokama telefono linija ar internetinė parinktis, kuria naudodamiesi asmenys
gali prašyti pakeisti jų asmeninius duomenis.

Duomenų saugojimas

Duomenų saugojimas
Asmens duomenų tokia forma, kad būtų galima atpažinti duomenų subjektą,
nepasiliksime ilgiau nei to reikia leidžiamiems ir (arba) nurodytiems tikslams pasiekti.

Projektuojant numatyta
privatumo apsauga

Papildomos
aplinkybės
Neskelbtini duomenys

—— Asmens duomenis saugosime pagal vietos įstatymus ir „Teva“ įrašų saugojimo politiką.
—— Šis reikalavimas nepakeičia jokių kitų bendrovės reikalavimų, pavyzdžiui,
saugoti dokumentus dėl teisinių priežasčių ar pateikti įspėjimus „nesunaikinti“.
Dėl išsamesnių nurodymų bendrovės savininkas turi konsultuotis su „Teva“ teisės
ar įrašų valdymo skyriumi.

 rojektuojant numatyta
P
privatumo apsauga
Šią politiką bei taikytinus įstatymus atitinkančias privatumo valdymo priemones
„Teva“ kurs ir diegs veikloje, procesuose, technologijose ir santykiuose su trečiosiomis
šalimis, kurios apdoroja „Teva“ asmens duomenis.

Tiesioginė rinkodara

Trečiosios šalys

Perdavimas
Pranešimai
duomenų apsaugos
institucijoms
Reakcija į pažeidimus
ir incidentus
Mokymas
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Neskelbtini duomenys
Vietiniais, nacionaliniais ir regioniniais įstatymais gali būti numatyta papildomų
reikalavimų ar apribojimų dėl neskelbtinų duomenų rinkimo ir naudojimo, informavimo
ir sutikimo, taip pat papildomų apsaugos lygių saugant neskelbtinus duomenis. „Teva“
laikysis visų su neskelbtinais duomenimis susijusių įstatymų.

Tiesioginė rinkodara
„Teva“ laikysis visų aktualių įstatymų, įskaitant tuos, kuriais reikalaujama, kad gautume
sutikimą, teiktume galimybę atsisakyti ar įtrauktume konkrečių frazių į savo pranešimus
ar komunikaciją, siųsdami rinkodaros pranešimus asmenims, įskaitant sveikatos
priežiūros specialistus ir verslo kontaktinius asmenis.
Vietiniais įstatymais gali būti numatyta papildomų reikalavimų ar apribojimų, taikomų
tam tikriems komunikacijos kanalams, pavyzdžiui, tekstinėms žinutėms, elektroniniams
laiškams, faksogramoms ar automatiniams skambučiams.

Trečiosios šalys
„Teva“ užtikrins, kad trečiosios šalys, apdorodamos asmens duomenis „Teva“ vardu, laikytųsi
taikytinų sričių bendrovės politikos, rašytinių sutarčių ir duomenų apsaugos įstatymų.

Priedas
Terminų žodynas

—— „Teva“ veiklos funkciniai padaliniai raginami atlikti tinkamumo patikrinimą, kai renkasi
trečiąsias šalis, taip pat atsižvelgti, ar trečiosios šalys, siekdamos apsaugoti asmens
duomenis, taiko tinkamą privatumo kontrolę, įskaitant pakankamas apsaugos priemones.
—— „Teva“ su trečiosiomis šalimis, apdorojančiomis asmens duomenis mūsų vardu,
sudarys rašytines sutartis, kuriomis bus reikalaujama, kad jos laikytųsi taikytinų
sričių bendrovės politikos ir duomenų apsaugos įstatymų.
Asmens duomenis perduoti trečiosioms šalims „Teva“ leis tik tada, jei bus imtasi pagrįstų
ir tinkamų veiksmų, siekiant išlaikyti reikiamą duomenų apsaugos lygį pagal rašytinę
sutartį, bendrovės politiką ir vietos įstatymus.
Trečiosioms šalims apdoroti asmens duomenis mūsų vardu „Teva“ leis tik dėl priežasčių,
atitinkančių tikslus, kuriais duomenys buvo iš pradžių surinkti, ar kitus tikslus, leidžiamus
taikytinais įstatymais.
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Trečiųjų šalių tinkamumo
patikrinimo procedūros
gali skirtis atsižvelgiant į
vietą, asmens duomenų,
kuriuos „Teva“ vardu
apdoros pardavėjas,
tipą ir kiekį, taip pat
paslaugas, kurias teiks
pardavėjas.
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Perdavimas
Taikymas

Atsakomybė

Mūsų
įsipareigojimas

„Teva“ neperduos asmens duomenų iš šalies ar teritorijos, kurioje toks perdavimas
apribotas (pvz., dėl duomenų buvimo vietos, duomenų blokavimo ar lokalizavimo
reikalavimų), nebent būtų perduodama į šalį ar teritoriją, kurioje apsaugos lygis žinomas
kaip pakankamas arba būtų perduodama vietos įstatymais pripažįstamu būdu (pvz.,
pagal privatumo apsaugos ar duomenų perdavimo sutartis).

 ranešimai duomenų apsaugos
P
institucijoms
„Teva“ pagal vietos įstatymų reikalavimus teiks pranešimus duomenų apsaugos
institucijoms, jose registruosis, taip pat gaus reikiamus patvirtinimus.

Mūsų privatumo
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Papildomos
aplinkybės

Peržiūrų istorija

Priedas
Terminų žodynas

Reakcija į pažeidimus ir incidentus
Įvykus bet kokiam incidentui, per kurį būtų pažeistas asmens duomenų privatumas ar
saugumas, visuotinio duomenų privatumo komanda turės nuspręsti, kaip reaguoti į tokį
incidentą, įskaitant reagavimo į incidentą komandos subūrimą pagal „Teva“ reakcijos
į incidentus standartą. Reaguodama į incidentą „Teva“ informuos susijusius asmenis,
valdžios įstaigas, teisėtvarkos institucijas ir (arba) kt., taip pat imsis atitinkamų veiksmų,
reikalaujamų pagal įstatymus ir (arba) numatytų bendrovės, remdamasi visuotinio
duomenų privatumo komandos ir „Teva“ teisės skyriaus nuomone.

Mokymas
Visi etatiniai ir neetatiniai darbuotojai turės išeiti šios politikos mokymo kursą. Papildomi
politikos mokymo kursai vietiniu, regioniniu ar visuotiniu lygmeniu gali būti rengiami
bendrovės ar visuotinio duomenų privatumo komandos nuožiūra.
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Tikslas

Peržiūrų istorija
Taikymas

Atsakomybė

Versija

Data

Keitimas

Paaiškinimas

Mūsų
įsipareigojimas
Bendroji apžvalga: Šia politika nustatomi „Teva“ asmens duomenų apdorojimo visame pasaulyje standartai.

Mūsų privatumo
principai ir
standartai

Papildomos
aplinkybės

Peržiūrų istorija

Priedas
Terminų žodynas

Tevakorp-politika: Tevakorp-politika - 02-003.01
Sritis:

procedūrų laikymasis

Įsigaliojimo data:

Temos specialistas:

Jessica Blazer
Megan Jacobs
Shirit Keynan

Versijos data:

Savininkas:

Patvirtino:

Parašas:

Parašas:

____________________________________________
Vardas, pavardė: Jessica Blazer
Pareigos: privatumo pareigūnė Europos Sąjungai

____________________________________________
Vardas, pavardė: Tricia Glover
Pareigos: viceprezidentė, generalinė privatumo
pareigūnė, visuotiniai strateginiai
procedūrų laikymosi sprendimai

Parašas:

____________________________________________
Vardas, pavardė: Megan Jacobs
Pareigos: privatumo pareigūnė
Šiaurės ir Pietų Amerikai
Parašas:
____________________________________________
Vardas, pavardė: Shirit Keynan
Pareigos: privatumo pareigūnas augančioms
rinkoms (išskyrus Lotynų Ameriką)
Šiai politikai taikomi visi taikytini įstatymai ir kodeksai. Jei kiltų abejonių ar klausimų, reikia kreiptis į
procedūrų laikymosi skyrių.
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Priedas Terminų
žodynas
Šioje politikoje vartojamos toliau nurodytos apibrėžtys.
Asmens duomenys: bet kokio formato informacija, kuri gali būti naudojama, tiesiogiai ar netiesiogiai, atskirai
ar kartu su kita informacija, asmeniui identifikuoti
Apdorojimas: bet koks veiksmas, kuris gali būti atliekamas su asmens duomenimis. Pavyzdžiui, apdorojimas
apima rinkimą, saugojimą, peržiūrą, šalinimą, taisymą, patikrinimą, analizę, tvarkymą, ieškojimą, jungimą ir
perdavimą
Duomenų privatumo komandos vadovas: visuotinio duomenų privatumo komandos narys, atsakingas už
tam tikrą vietovę (pvz, augančias rinkas, Europą, Lotynų Ameriką ar Šiaurės Ameriką)
Duomenų subjektas: asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys
Neetatinis darbuotojas: asmuo, kuris nėra bendrovės darbuotojas, ir kuris dirba savarankiškai arba yra
pasamdytas laikino įdarbinimo agentūros ar profesinių paslaugų teikėjo, paskyrusio jį (ją) į bendrovę
„Teva“ teikti paslaugas „Teva“ vardu
Neskelbtini duomenys: ypatinga asmens duomenų kategorija, apibrėžta vietos, nacionaliniais ir (arba)
regioniniais įstatymais, dažnai apimanti informaciją, pvz., apie kokio nors asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą,
rasę ar tautinę kilmę, religinius ar politinius įsitikinimus arba narystę, priklausymą profesinei sąjungai, asmens
kodą, banko sąskaitos ar kreditinės kortelės numerį, baudžiamuosius nusižengimus
Sutikimas: savanoriškai pateiktas ir teisiškai įpareigojantis valios pareiškimas, kuriuo duomenų subjektas
nurodo savo sutikimą dėl asmens duomenų apdorojimo
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