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PRIVATUMO POLITIKA 
 

1. PRIVATUMO POLITIKOS TAIKYMO SRITIS 
 
Mes esame įsipareigoję saugoti Jūsų privatumą. Svarbu, kad Jūs suprastumėte, kaip mes prižiūrime Jūsų 
asmens duomenis ir kaip įsitikiname, ar vykdome teisinius įsipareigojimus Jums pagal galiojančius duomenų 
apsaugos teisės aktus (toliau – Duomenų apsaugos teisės aktai), be kita ko, Bendrąjį duomenų apsaugos 
reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR). Šioje privatumo politikoje aprašoma, kaip „Accord Healthcare OÜ 
Lietuvos filialas“ (toliau – „Accord“) naudoja, saugo ir dalijasi Jūsų asmens duomenimis ir nagrinėja bet kokius 
kitus Jums pateiktus duomenų tvarkymo ir privatumo pranešimus. 
 
Jei turite klausimų, susijusių su šia Politika ar tuo, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, susisiekite su 
mūsų duomenų apsaugos atsakingu asmeniu el. paštu EMENA_compliance@accord-healthcare.com; arba 
laišku, adresu: Duomenų apsaugos atsakingas asmuo, „Accord Healthcare OÜ Lietuvos filialas“, verslo centras 
„Oranžinis biuras“, Senasis Ukmergės kelias 4, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus rajonas, Lietuva. 

 
Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos renkame apie Jus, kai: 
 
• lankotės mūsų svetainėse ar programose; 

• savanoriškai teikiate tokius asmens duomenis, registruodamiesi pas mus;  

• savanoriškai pateikiate mums asmens duomenis naudodami formas mūsų svetainėse ar programose;  

• pateikiate mums asmens duomenis, kai kitaip susisiekiate su mumis, taip pat ir asmeniškai, el. paštu, 
telefonu ar per socialinę žiniasklaidą; arba 

• trečiosios šalys teisėtai teikia mums tokius asmens duomenis, kaip aprašyta toliau esančiame 5.C 
skyriuje. 

 

2. KAS MES ESAME? 
 
Šioje Privatumo politikoje terminai „mes“, „mūsų“ ir „mus“ vartojami darant nuorodą į „Accord Healthcare 
OÜ Lietuvos filialas“, įmonės kodas 30454809, kurios buveinės adresas yra Verslo centras „Oranžinis biuras“, 
Senasis Ukmergės kelias 4, Užubaliai, LT-14302 Vilniaus raj., Lietuva. 
 
Mes esame Jūsų informacijos valdytojas, tai reiškia, kad esame atsakingi už tokios informacijos priežiūrą. Jūsų 
asmens duomenis naudosime sąžiningai, teisėtai ir skaidriai bei laikydamiesi galiojančių duomenų apsaugos 
teisės aktų. 
 

3. KAIP NAUDOSIME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? 
 
Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tik kaip apibrėžta šioje Privatumo politikoje ar kituose Jums 
pateikiamuose sąžiningo duomenų tvarkymo ar privatumo pranešimuose. Mes pasiliekame teisę vykdyti 
papildomas duomenų tvarkymo operacijas, kiek leidžia ar reikalauja įstatymai, ir atitinkamai Jus apie tai 
informuosime.  
 

4. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS RINKSIME? 
 
Asmens duomenų, kuriuos renkame, tipai priklauso nuo Jūsų santykio su mumis, tačiau daugiausia tai gali 
būti: 
 
• Vardas, įvairūs indentifikaciniai numeriai ir kontaktiniai duomenys (įskaitant Jūsų vardą, pavardę, 

pašto adresą, telefono numerį, el. pašto adresą,  sveikatos priežiūros specialisto spaudo numerį ir kitus 
panašius kontaktinius duomenis);  

• duomenys, reikalingi vykdant asmens tapatybės nustatymo reikalavimus, kai naudojatės bet kuriomis 
Jūsų teisėmis pagal duomenų apsaugos teisės aktus (įskaitant pasą, vairuotojo pažymėjimą su 
nuotrauka ar asmens tapatybės kortelę); 
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• finansiniai duomenys gaunant iš mūsų mokėjimus, atliekant mokėjimus mums ar aukojant ar skiriant 
paramos lėšas, ar prašant tokias lėšas skirti; 

• demografiniai duomenys (įskaitant tokius duomenis kaip Jūsų amžius, lytis ir gyvenamoji šalis), Jums 
informuojant mus apie nepageidaujamą įvykį, teikiant skundą dėl kokybės ar teikiant mums 
medicininę užklausą, siunčiant CV ar teikiant prašymą priimti į darbą; 

• su sveikata susiję duomenys Jums informuojant mus apie nepageidaujamą įvykį;  

• duomenys apie akademinius pasiekimus ir profesinę patirtį Jums siunčiant savo CV ar teikiant mums 
prašymą dėl darbo arba kai Jūsų CV yra pateiktas mums kokybės užtikrinimo tikslais; 

• duomenys apie teistumą, kaip teisėtai reikalaujama pateikiant mums prašymą priimti į darbą ir aiškiai 
leidžiama pagal Europos Sąjungos ar jos valstybių narių įstatymus; 

• informacija apie Jūsų apsilankymus mūsų patalpose, įskaitant Jūsų nuotrauką, padarytą įeinant į mūsų 
patalpas ir (arba) vaizdo stebėjimo medžiagoje; 

• informacija apie Jūsų skambučius mūsų klientų aptarnavimo komandai, įskaitant tokių skambučių 
įrašymą; 

• informacija apie Jūsų dalyvavimą „Accord“ patariamosios tarybos posėdyje, įskaitant diskusijų, 
vykstančių patariamosios tarybos posėdžio metu, įrašą; 

• informacija apie Jūsų teikiamas konsultavimo paslaugas, įskaitant mums teikiamų konsultacijų įrašą; 

• informacija apie Jus, gauta susitikime su Jumis arba tokiame renginyje kaip konferencija, paroda ar 
kongresas, įskaitant renginius, kuriuos priima trečiosios šalys arba kuriuos mūsų vardu tvarko 
trečiosios šalys, įskaitant Jūsų atvaizdo fiksavimą nuotraukoje ar vaizdo medžiagoje paimti mūsų 
stende ar kitur renginio metu pardavimo skatinimo tikslais;  

• informacija apie Jus bet kokio su mūsų įmone susijusio susijungimo ar įsigijimo kontekste („M&A“); 
ir (arba) 

• svetainės ar programos naudojimo duomenys (įskaitant tai, kaip Jūs ir Jūsų įrenginys sąveikauja su 
mūsų svetainėmis ar programomis).  

 
Kiekvieną kartą Jums lankantis mūsų svetainėse ar programose, mes taip pat galime automatiškai rinkti 
informaciją ir asmens duomenis apie Jūsų kompiuterį sistemos administravimui, įskaitant, jei įmanoma, Jūsų 
IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą. Tai darome norėdami padėti atpažinti grįžtančius lankytojus, 
sudaryti sąlygas lankytojams lengviau judėti mūsų svetainėse ar programose ir padėti sukurti anoniminį 
profilį, pagrįstą lankytojų naršymo modeliais visose svetainėse. Prašome susipažinti su mūsų Slapukų politika, 
kurioje nurodyta išsamiau, kokia informacija gali būti automatiškai renkama Jums lankantis mūsų svetainėse 
ar programose. 
 

 
Specialių kategorijų asmens duomenys 
 
Duomenų apsaugos teisės aktai tam tikrus asmens duomenis apibūdina kaip „specialių kategorijų asmens 
duomenys“, tokius, kaip asmens duomenys apie Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius 
ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, 
naudojami unikaliai identifikuojant asmenį, Jūsų sveikatos duomenys (įskaitant psichinę ir fizinę sveikatą) 
arba duomenys apie Jūsų lytinį gyvenimą ar seksualinę orientaciją. 
 
Išskirtiniais atvejais mes galime paprašyti Jūsų pateikti tam tikros specialios kategorijos asmens duomenis 
arba tokius asmens duomenis galite pateikti savanoriškai, pavyzdžiui, sveikatos ir rasės duomenys, 
pranešdami mums apie nepalankų įvykį, pateikdami skundą dėl kokybės ar medicininę užklausą, 
naudodamiesi pacientų palaikymo programomis, siųsdami savo CV ar pateikdami mums prašymą priimti į 
darbą ar kitaip dalyvaudami bet kuriame įdarbinimo procese 6 skyriuje aprašytais tikslais ir tik jeigu šią 
duomenų tvarkymo veiklą aiškiai leidžia Europos Sąjungos arba jos valstybių narių teisės aktai. 
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Tinkamumas įsidarbinti bus vertinamas atsižvelgiant į įgūdžius ir patirtį, parodytą įdarbinimo proceso 
metu. Atkreipkite dėmesį, kad pateikdami prašymą priimti į darbą neprivalote pateikti specialių kategorijų 
duomenų. Jei tai darysite savo noru ir tokius duomenis tvarkyti aiškiai leidžia Europos Sąjungos ar jos 
valstybių narių įstatymai, mes juos naudosime: a) statistinės atskaitomybės reikalavimams; ir (arba); b) 
neįgalumo atveju - dėl būtinų darbo vietos pakeitimų ir (arba) laikymosi galiojančių įstatymų. 
 
Apkaltinamojo  nuosprendžio duomenys 
 
Išimtiniais atvejais, pateikdami mums savo darbo prašymą ar kitaip dalyvaudami mūsų įdarbinimo 
procesuose, 6 skyriuje aprašytais tikslais ir tik tada, kai šią duomenų tvarkymo veiklą aiškiai leidžia Europos 
Sąjungos ar jos valstybių narių įstatymai, mes galime paprašyti Jūsų pateikti kai kuriuos duomenis apie 
teistumą. 
 

 
5. IŠ KUR GAUNAME TOKIĄ INFORMACIJĄ? 
 
Mes renkame dalį Jūsų informacijos tiesiai iš Jūsų, naudodamiesi informacija, kurią Jūs mums suteikiate, arba 
informacija, kurią renkame kol lankotės mūsų svetainėse ar programose, arba Jums bendraujant su mumis. 
Mes taip pat gauname informacijos iš kitų trečiųjų šalių, įskaitant aprašytąsias toliau esančiame C poskyryje.  
 
Atminkite, kad asmens duomenis, kuriuos gauname iš kitų šaltinių, galime derinti su asmens duomenimis, 
kuriuos mums suteikiate, ir kuriuos renkame apie Jus. 
 
A. Kada Jūs suteikiate mums informacijos apie save? 
 
Galite pateikti asmens duomenimis apie save ir kitas su Jumis susijusias aplinkybes:  

 
• užpildydami formas mūsų interneto svetainėse, prisiregistruodami naudotis mūsų interneto 

svetainėmis ir toliau naudodamiesi mūsų interneto svetainėmis; 

• užpildydami formas mūsų palaikymo pacientams programoje, prisiregistruodami naudotis ar toliau 
naudodamiesi mūsų pacientų palaikymo programa; 

• pasinaudodami viena iš Jūsų teisių pagal duomenų apsaugos teisės aktus; 

• pranešdami mums apie nepalankų įvykį, pateikdami skundą dėl kokybės ar medicininę užklausą; 

• pateikdami mums savo vizitinę kortelę; 

• teikdami mums paslaugas; 

• prisijungdami registratūroje viename iš mūsų biurų; 

• pateikdami darbo prašymą arba atsiųsdami mums savo CV; 

• atlikdami mokėjimus mums arba gaudami iš mūsų mokėjimus; 

• mokėdami aukas / paramos lėšas, ar prašydami tokias lėšas skirti; 

• suteikdami mums informacijos apie save bendraudami su mumis telefonu, el. paštu, paštu, per mūsų 
svetaines / programas ar kitomis priemonėmis;  

• derėdamiesi dėl susitarimo su mumis, jį sudarydami ar vykdydami; ir (arba) 

• įsigydami produktą tiesiogiai iš mūsų. 
 
Jūs neprivalote pateikti mums savo asmens duomenų. Tačiau jeigu tokių duomenų mums nepateiksite, mes 
negalėsime suteikti Jums paslaugų, atsakyti į Jūsų klausimus, leisti Jums patekti į mūsų patalpas, nagrinėti 
Jūsų darbo prašymo ar kitaip su Jumis susisiekti.  
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B. Kada mes renkame informaciją apie Jus? 
 
Mes galime rinkti asmens duomenis apie Jus: 

 
• kada lankotės mūsų svetainėse ar programose, įskaitant informaciją apie apsilankymus, pvz., interneto 

protokolo (IP) adresą, naudojamą kompiuteriu prijungti prie interneto, MAC adresus, srauto 
duomenis, vietos duomenis, prisijungimo informaciją, laiko juostos nustatymo naršyklės tipą ir versiją, 
naršyklės papildinių tipus ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, tinklaraščius, slapukus ir kitus 
ryšių duomenis bei Jums prieinamus šaltinius. Norėdami gauti daugiau informacijos, susipažinkite su 
mūsų Slapukų politika; 

• kada lankotės mūsų patalpose, įskaitant Jūsų nuotrauką vaizdo stebėjimo medžiagoje; 

• skambindami mūsų klientų aptarnavimo komandai, įskaitant tokių skambučių įrašymą;  

• Jums dalyvaujant „Accord“ patariamosios tarybos posėdyje, įskaitant diskusijų, vykstančių 
patariamosios tarybos posėdžio metu, įrašą; 

• Jums teikiant mums konsultavimo paslaugas, įskaitant mums teikiamų rekomendaciją įrašymą; 
ir (arba) 

• Jums lankantis tokiame renginyje kaip konferencija, paroda ar kongresas, įskaitant renginius, kuriuos 
rengia trečiosios šalys arba kuriuos mūsų vardu tvarko trečiosios šalys. 

 
C. Iš kokių trečiųjų šalių gauname informaciją apie Jus? 
 
Mes galime gauti Jūsų asmens duomenis iš kitų trečiųjų šalių, pavyzdžiui: 

 
• Jūsų darbdavys arba bendradarbiai, kai jie teikia Jūsų kontaktinę informaciją verslo tikslais; 

• trečioji šalis, kai tokia šalis praneša apie nepalankų įvykį, teikia mums skundą dėl kokybės ar medicininę 
užklausą Jūsų vardu; 

• Jūsų įgaliotasis atstovas (pavyzdžiui, Jūsų įgaliotinis, vienas tėvų ar teisėtas globėjas); 

• kontaktinės informacijos teikėjas, valdantis teisinių kontaktų duomenų bazes; 

• vyriausybės agentūros, teikiančios viešai prieinamą informaciją; 

• įdarbinimo agentūros / organizacijos; 

• mūsų išorės pardavimų pajėgos; 

• trečiųjų šalių deramo patikrinimo teikėjai; 

• vaizdo stebėjimo sistemų tiekėjai; 

• Jūsų dabartinė įmonė sudarant M&A sandorį arba teikiant mums paslaugą; ir (arba) 

• Jūsų ankstesnis darbdavys ar panašus asmuo, iš kurio mes galime prašyti rekomendacijų, kai Jūs 
kreipiatės dėl darbo pas mus ir mes turime Jūsų laisvą sutikimą tai padaryti. 

 
6. KODĖL MUMS REIKIA JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ? 
 
Mes galime naudoti surinktus asmens duomenis šiais tikslais: 

 
• bendrauti su Jumis dėl Jūsų pateiktų prašymų ar užklausų; 

• stebėti, sekti ir reaguoti į medicininius / sveikatos klausimus, skundus dėl kokybės ir nepageidaujamus 
reiškinius, įskaitant mokomosios medžiagos platinimą; 

• derėtis, sudaryti ir valdyti komercinius susitarimus su Jumis ar Jūsų atstovaujama organizacija, įskaitant 
įprastus verslo sandorius ir M&A sandorius; 
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• vykdyti sutartinius, teisinius, norminius ir atitikties reikalavimus;  

• informuoti Jus ar Jūsų organizaciją apie bet kokias su mūsų gaminiais ir (arba) veikla susijusias 
naujienas, kurios, kaip pagrįstai manome, galėtų Jus sudominti (atitinkamai, atsižvelgiant į duomenų 
apsaugos įstatymus). Jei kada nuspręsite nebegauti tokios informacijos iš mūsų, atsisakykite 
prenumeratos vykdydami instrukcijas, pateiktas tokiuose el. laiškuose, kuriuos Jums siųsime, arba 
naudokite kontaktinę informaciją, pateiktą šio Politikos dokumento pradžioje. Taip pat galbūt norėsite 
užsiregistruoti vienoje ar daugiau Lietuvoje veikiančių lengvatinių paslaugų (dar vadinamų „Robinsono 
sąrašais“). Tai gali padėti išvengti neprašytos rinkodaros. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad šios paslaugos 
netrukdys Jums gauti rinkodaros pranešimų, kuriuos sutikote gauti;  

• užtikrinti, kad Jūs, Jūsų organizacija, mūsų darbuotojai ar mes laikytumėtės galiojančių įstatymų, mūsų 
elgesio kodekso ir susijusios vidaus politikos; 

• užtikrinti, kad esate trečiosios šalies įgaliotasis atstovas (pvz., įgaliotinis, vienas iš tėvų ar teisėtas 
globėjas), kai bendraujate su mumis jo vardu; 

• administruoti mūsų svetaines, pacientų palaikymo programas ir teikti klientų aptarnavimo paslaugas;  

• nagrinėti skundus, mokyti darbuotojus ir tobulinti mūsų kokybės ir aptarnavimo standartus; 

• sudaryti sąlygas Jums apsilankyti mūsų patalpose, taip pat siekiant apsaugoti svetainę, apsaugoti 
gaminį ir verslo konfidencialumą, aplinką, sveikatą ir saugą;  

• pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus;  

• nagrinėti Jūsų prašymą priimti darbą; 

• skatinti „Accord“ buvimą ar dalyvavimą renginyje; 

• atlikti mokėjimą Jums ir (arba) gauti mokėjimą iš Jūsų; 

• analizuoti mūsų svetainių ar programų naudojimą; ir (arba) 

• kitais tikslais, apie kuriuos mes Jums pranešėme. 
 

  
Specialių kategorijų asmens duomenys 
 
Jūsų specialių kategorijų asmens duomenis, aprašytus 4 skyriuje, naudosime tik norėdami patarti ar kitaip 
su Jumis susisiekti dėl bet kokių klausimų ar pranešimų, kuriuos galite pateikti, ir (arba) stebėdami ir 
atsakydami į medicininius / sveikatos klausimus, kokybės skundus, pranešimus apie nepageidaujamą įvykį, 
kad atitiktume mūsų įstatyminius, norminius ar atitikties įsipareigojimus ir (arba) nagrinėdami Jūsų 
prašymus priimti į darbą. Teisinis šio tvarkymo pagrindas yra aprašytas 7 skyriuje. 
 
Apkaltinamojo nuosprendžio duomenys 
 
Mes renkame duomenis apie teistumą tik jeigu leidžiama pagal duomenų apsaugos teisės aktus (tik kai 
tokia duomenų tvarkymo veikla yra aiškiai leidžiama pagal Europos Sąjungos ar jos valstybių narių 
įstatymus) ir kai tai yra tikslinga atsižvelgiant į pareigybių, dėl kurių teikiate prašymą priimti į darbą, 
pobūdį.  
 

 
7. KOKIU TEISINIU PAGRINDU GALIMA NAUDOTI JŪSŲ DUOMENIS? 

 
A. Būtina siekiant įvykdyti sudaryti ar vykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas)  

 
Kai sudarysite su mumis sandorį, tarp Jūsų ir mūsų bus sudaryta sutartis. Kad galėtume derėtis, prisiimti ir 
vykdyti mūsų įsipareigojimus pagal tokią sutartį (pvz., leisti Jums užsakyti prekes ar paslaugas), mums gali 
tekti rinkti, tvarkyti ir dalytis (kaip išsamiau aprašyta žemiau) Jūsų asmenine informacija. Jeigu norėtumėte 
gauti daugiau informacijos, prašau susisiekti EMENA_Compliance@accord-healthcare.com. 
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B. Būtina siekiant teisėtų verslo interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas)  
 
Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis (išskyrus specialių kategorijų asmens duomenų kategorijas), kaip 
nustatyta šioje Privatumo politikoje, kai tai būtina teisėtiems mūsų verslo interesams, kad galėtume:  

• Jūsų organizacijos prašymu tiekti produktus ir paslaugas; 

• atsakyti į Jūsų pretenzijas ar klausimus;  

• atlikti tyrimus, kad suprastume mūsų klientus ir kaip jie naudojasi mūsų produktais ir paslaugomis; 

• plėtoti ir tobulinti mūsų produktus ir paslaugas, teikiamus Jums ar Jūsų organizacijai ir kitiems mūsų 
klientams;  

• įvertinti galimus sandorius su Jūsų organizacija; 

• įgyvendinti ar pritaikyti Jūsų organizacijos teises ar mūsų teises pagal bet kurią sutartį tarp Jūsų 
organizacijos ir mūsų;  

• stebėti personalo veiklą, mokyti personalą ir tobulinti mūsų procesus; 

• užtikrinti sveikatos ir saugos reikalavimus mūsų patalpose ir visų susijusių procesų veiksmingumą; 

• užtikrinti, kad Jūs, Jūsų organizacija, mūsų darbuotojai ar mes laikytumėtės galiojančių įstatymų, mūsų 
elgesio kodekso ir susijusių vidaus politikos reikalavimų; 

• užtikrinti mūsų patalpų saugumą ir visų susijusių procesų veiksmingumą; 

• užtikrinti aukštus mūsų gaminių kokybės ir saugos standartus; 

• remti procesus ir procedūras, padedančius užkirsti kelią nusikaltimams ar kitai neteisėtai veiklai ir ją 
nustatyti; 

• nustatyti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus; ir (arba) 

• pristatyti mūsų dalyvavimą tam tikruose renginiuose farmacijos pramonės trečiosioms šalims per kitus 
renginius, socialinę žiniasklaidą ar mūsų svetaines.  

 
Kaip nurodyta toliau, mes taip pat galime perduoti Jūsų asmens duomenis mūsų įmonių grupės nariams 
(norėdami pamatyti visą tokių grupės įmonių sąrašą, prašome spustelėti čia) ir kitoms trečiosioms šalims, 
kai tai būtina siekiant mūsų teisėtų verslo interesų.  
 
Mes privalome atlikti mūsų teisėtų verslo interesų pusiausvyros testą, naudodami aukščiau aprašytus Jūsų 
asmens duomenis, atsižvelgdami į Jūsų interesus ir teises pagal duomenų apsaugos teisės aktus. Vykdydami 
toliau aprašytąjį pusiausvyros testą, ir veikdami pagrįstai ir atsižvelgdami į aplinkybes nustatėme, kad galime 
tvarkyti Jūsų asmens duomenis pagal duomenų apsaugos teisės aktus siekdami mūsų teisėtų verslo interesų. 
 
Teisėtas interesas: Turime teisėtą interesą tvarkyti Jūsų informaciją kadangi: 

 

• mūsų teikiami produktai ir paslaugos yra naudingos Jūsų organizacijai; 

• registruojame klientų aptarnavimo skambučius, kad stebėtume personalo darbą, mokytume 
darbuotojus ir tobulintume mūsų procesus;  

• turime įvertinti potencialius sandorius su Jūsų organizacija; 

• galimybė įgyvendinti ar naudotis teisėmis pagal bet kurią mūsų sudarytą sutartį bus naudinga tiek Jūsų 
organizacijai, tiek mums; 

• privalome užtikrinti sveikatos ir saugos reikalavimus mūsų patalpose, ir turime teisėtą interesą 
užtikrinti, kad visi procesai būtų veiksmingi; 

• privalome užtikrinti, kad Jūs, Jūsų organizacija, mūsų darbuotojai ar mes laikytumėtės galiojančių 
įstatymų, mūsų elgesio kodekso ir susijusios vidaus politikos; 

https://www.accord-healthcare.com/about#accMenu1
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• privalome užtikrinti mūsų patalpų saugumą ir turime teisėtą interesą užtikrinti, kad visi procesai būtų 
veiksmingi; 

• privalome užtikrinti aukštus mūsų gaminių kokybės ir saugos standartus, 

• esame parengę procedūras, padedančias užkirsti kelią nusikaltimams ar kitai neteisėtai veiklai, ar tokią 
veiklą nustatyti;  

• tokios Jūsų informacijos netvarkydami negalėtume teikti prekių ir (arba) paslaugų Jūsų organizacijai; 

• kitaip mums nėra galimybės pareikšti, įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus; 

• kad galėtume pristatyti mūsų dalyvavimą tam tikruose renginiuose farmacijos pramonės trečiosioms 
šalims per kitus renginius, socialinę žiniasklaidą ar mūsų interneto svetaines; ir (arba) 

• kitaip mes negalime atsakyti į Jūsų reikalavimus ar klausimus. 
 
Būtinumas: Manome, kad mums yra pagrįsta tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant pirmiau nurodytų 
teisėtų interesų, kadangi tvarkome Jūsų asmens duomenis tik tiek, kiek būtina šioje Privatumo politikoje 
nurodytiems tikslams pasiekti. 
 
Duomenų tvarkymo poveikis: Manome, kad yra pagrįsta tvarkyti Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytų 
teisėtų interesų tikslais, nes taip tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes nepagrįstai nepažeidžiame Jūsų 
privatumo. 

  
C. Sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas) 
 
Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis, kaip nustatyta šioje Privatumo politikoje, jeigu Jūs mums davėte 
savo sutikimą.  
 
Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, atkreipkite dėmesį, kad laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų ir kitų 
galiojančių įstatymų, kartais galime atsiųsti rinkodaros pranešimus el. paštu ir išsiųsti mums apie mus, mūsų 
produktus ir paslaugas bei mūsų renginius ir pasiūlymus be Jūsų sutikimo, jeigu Jūs ar Jūsų organizacija yra 
įsigijusi iš mūsų panašių prekių ar paslaugų, ir nesate atsisakęs tokių pranešimų prenumeratos. 
 
Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tokio pobūdžio duomenų tvarkymo, naudodamiesi išsamia 
informacija, esančia šios Privatumo politikos pradžioje. 
 
D. Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) 
 
Mes taip pat galime naudoti Jūsų asmens duomenis, kaip nustatyta šioje Privatumo politikoje, jeigu tai būtina 
vykdant mums taikomus teisinius įpareigojimus, pavyzdžiui, užtikrinant mūsų farmakologinį budrumą ir 
mokesčių prievoles, atsakydami į subjektų prieigos prašymus arba pranešdami apie asmens duomenų 
pažeidimus priežiūros institucijoms. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kuris įstatymas įpareigoja 
mus teisėtai naudoti Jūsų asmens duomenis, prašome susisiekti EMENA_Compliance@accord-
healthcare.com  

 
Specialiosios asmens duomenų ir teistumo duomenų kategorijos 
 
Jūsų specialiosios kategorijos asmens duomenis ir teistumo duomenis taip pat galime naudoti 6 skyriuje 
aprašytais tikslais, kai duomenis būtina tvarkyti vykdant mums taikomas teisines prievoles, pavyzdžiui, 
mūsų farmakologinio budrumo ir įdarbinimo įsipareigojimus, arba kai kitaip leidžiama pagal taikomus 
duomenų apsaugos teisės aktus. 
 

mailto:EMENA_Compliance@accord-healthcare.com
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8. SU KUO DALYSIMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS? 

 
A. Grupės įmonės  

 
Jūsų informaciją galime perduoti mūsų patronuojančiai įmonei UAB „Intas Pharmaceuticals“ (Korporatyvinis 
namas, Sola Bridge, SG greitkelis, Thaltej, Ahmedabad - 380 054, Indija) ir kitiems mūsų įmonių grupės 
nariams (įsikūrusiems Indijoje ar kitur pasaulyje ir nurodytiems toliau esančioje nuorodoje), bet tik šioje 
Privatumo politikoje nurodytais tikslais, ir tik tada, kai būtina sudaryti sutartį su Jumis ar Jūsų organizacija, 
vykdyti teisinę prievolę arba tai būtina atsižvelgiant į teisėtus mūsų interesus. Norėdami peržiūrėti visą tokių 
bendrovių sąrašą spustelėkite čia. Visų pirma:  
 
• vidaus ataskaitų teikimo tikslais; 

• užtikrindami atitiktį; 

• vykdydami M&A sandorius; 

• teikdami grupės vidaus kokybės užtikrinimo paslaugas; 

• teikdami finansines paslaugas grupės viduje; 

• teikdami teisines paslaugas grupės viduje; 

• teikdami įdarbinimo paslaugas grupės viduje; 

• teikdami IT paslaugas grupės viduje. 
 

B. Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai 
 

Mes (ir mūsų įmonių grupės nariai) taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis kruopščiai atrinktiems 
trečiosioms šalims tokių paslaugų teikėjams: 
 
• duomenų saugumas, tinklavietės priegloba, debesų priegloba, saugojimo sprendimai, programinė 

įranga kaip paslauga (SaaS) ir kitos IT paslaugos;  

• farmakologinio budrumo ir medicininių užklausų tvarkymo paslaugos; 

• teisinės, reguliavimo, mokesčių ir įdarbinimo paslaugos; 

• vertimo, legalizavimo ir notarinio patvirtinimo paslaugos; 

• ryšių su klientais valdymo (CRM) paslaugos;  

• išorės pardavimų tarnybos paslaugos; ir 

• įėjimo kontrolės ir apsaugos paslaugos. 
 

Mes dalijamės Jūsų informacija su šiais tiekėjais tik tada, kai tai būtina jiems norint suteikti mums reikalingas 
paslaugas. Mes neperduodame Jūsų informacijos trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. 
 
Jeigu norėtumėte gauti daugiau informacijos, prašau susisiekti EMENA_Compliance@accord-healthcare.com. 
 
C. Teisiniai ir reguliavimo reikalavimai 

 
Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, kaip reikalauja įstatymai, įskaitant įstatymus už Jūsų 
gyvenamosios šalies ribų, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas ar kiti teisiniai ar norminiai reikalavimai, 
pavyzdžiui, atitinkamoms agentūroms, atsakingoms už vaistų saugos priežiūrą, duomenų apsaugos priežiūros 
ar mokesčių institucijoms.  
 

https://www.accord-healthcare.com/about#accMenu1
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D. Pervedimai už Europos ekonominės erdvės ribų 
 

Informacija, kurią mes renkame apie jus, gali būti perduota už Europos ekonominės erdvės ribų, kaip nurodyta 
A, B ir C skyriuose. 
 
Nors kai kurie mūsų grupės nariai ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjai yra šalyse, kurių įstatymai (Europos 
Komisijos duomenimis) nenumato tokio asmens duomenų apsaugos lygio, kokį suteikia EEE šalys, pavyzdžiui, 
UAB „Intas Pharmaceuticals“ (Corporate House, Nr. Sola Bridge, S. G. Highway, Thaltej, Ahmedabad, 380 054, 
Gujarat, Indija) ir Lambda terapiniai tyrimai, Ltd (Lambda House, Plot No. 38, Survey no. 388, Near Silver Oak 
Club, S. G. Highway, Gota, Ahmedabad, 382481, Gujarat, Indija), mes ir mūsų įmonių grupės nariai imamės 
tinkamų saugumo priemonių užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų naudojimui. Be to, paprastai 
duomenys gali būti perduodami vadovaujantis sutartiniais įsipareigojimais tarp tokių grupės subjektų ir (arba) 
trečiųjų šalių, siekiant užtikrinti, kad būtų įdiegtos atitinkamos techninės, organizacinės ir kitos duomenų 
apsaugos įstatymų reikalaujamos apsaugos priemonės. 
 
Norėdami gauti daugiau informacijos apie duomenų perdavimą už Europos ekonominės erdvės ribų ir (arba) 
pritaikytus konkrečius apsaugos metodus, prašome kreiptis el. paštu: EMENA_compliance@accord-
healthcare.com.  
 
9. KIEK LAIKO SAUGOJAME ASMENS DUOMENIS? 

 
Mes saugosime Jūsų asmens duomenis tiek, kiek būtina, norint:  

 
• įrodyti, kad laikomasi galiojančių įstatymų arba to, ko reikalauja galiojantys įstatymai, vyriausybės 

agentūros ir kitos valstybinės institucijos;  

• tvarkyti Jūsų paskyrą;  

• nuspręsti, ar užmegzti komercinius santykius su Jumis ar organizacija, ir palaikyti tokius ryšius;  

• palaikyti verslo ryšius su Jumis ar Jūsų organizacija; 

• gauti paslaugas ar tokias paslaugas teikti; 

• atsakyti į Jūsų klausimus; 

• pateikti ieškinius ar dalyvauti teismo procesuose;  
 
arba kaip nurodyta toliau arba kaip mes esame Jus informavę. 
 
Tam tikromis aplinkybėmis kai kurie Jūsų duomenys bus ištrinti anksčiau, pavyzdžiui: 

 
• vaizdai CCTV filmuotoje medžiagoje saugomi ne ilgiau kaip 14 dienų nuo Jūsų apsilankymo mūsų 

patalpose dienos;  

• kiti prieigos kontrolės duomenys saugomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo Jūsų apsilankymo mūsų 
patalpose dienos; 

• skambučių klientų aptarnavimo centrui įrašai saugomi ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo įrašymo dienos; 

• nesėkmingų kandidatų įdarbinimo ir pokalbių įrašai saugomi 6 mėnesius nuo sėkmingo kandidato 
darbo pradžios dienos;  

• asmens duomenys nesėkmingo M&A sandorio metu saugomi 12 mėnesių nuo derybų pabaigos;  

• slapukai atnaujinami vadovaujantis mūsų Slapukų politika.  
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10. JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS  
 
Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, imamės tinkamų priemonių, pagrįstai pagrįstų Jūsų informacijos apsaugai 
nuo neteisėtos prieigos, praradimo, netinkamo naudojimo, atskleidimo, pakeitimo ar sunaikinimo. Deja, 
informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors mes padarysime viską, kad apsaugotume Jūsų 
asmens duomenis, mes negalime garantuoti į mūsų svetaines ar programas perduodamų Jūsų asmens 
duomenų saugumo; tokius duomenis galite perduoti tik savo rizika. Gavę Jūsų informaciją, mes imsimės 
griežtų procedūrų ir saugos funkcijų siekdami užkirsti kelią neteisėtai prieigai. 

 
11. JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIS 
 
Pagal duomenų apsaugos teises aktus turite keletą teisių, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymo būdu, 
kurie yra išdėstyti toliau. Norėdami pasinaudoti bet kuria iš šių teisių, galite susisiekti su mumis naudodami 
išsamią informaciją, nurodytą šios Privatumo politikos pradžioje. 
 
Kai kuriais atvejais mes negalėsime įvykdyti Jūsų prašymo; tokiu atveju mes jums parašysime, kad 
paaiškintumėte, kodėl.  
 

 
A. Jūs turite teisę reikalauti 

prieigos prie Jūsų asmens 
duomenų 
 

 
Jūs turite teisę reikalauti patvirtinimo, kad Jūsų asmens duomenys yra 
tvarkomi, prieigos prie Jūsų asmens duomenų (mums pateikdami 
kopiją) ir kitos informacijos apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens 
duomenis.  

 
B. Jūs turite teisę paprašyti 

mūsų ištaisyti Jūsų asmens 
duomenis 
 

 
Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jei jie yra 
netikslūs arba neišsamūs.  
 

 
C. Jūs turite teisę prašyti mūsų 

ištrinti Jūsų asmens 
duomenis 
 

 
Turite teisę prašyti mūsų ištrinti ar ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai 
nėra jokios priežasties, dėl kurios galėtume toliau tvarkyti Jūsų asmens 
duomenis. Ši teisė būtų taikoma, jei mums nebereikėtų naudoti Jūsų 
asmens duomenų teikiant jums paslaugas, kai jūs atšaukiate sutikimą 
tvarkyti specialių kategorijų Jūsų asmens duomenis, arba jeigu 
prieštaraujate tam, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (žr. F 
poskyrį toliau).  
 

 
D. Jūs turite teisę paprašyti 

mūsų apriboti ar uždrausti 
tvarkyti Jūsų asmens 
duomenis 
 

 
Jūs turite teisę paprašyti mūsų apriboti arba uždrausti tvarkyti Jūsų 
asmens duomenis, kuriuos mes turime. Ši teisė taikoma tais atvejais, 
kai manote, kad asmens duomenys nėra tikslūs, geriau būtų, jeigu 
nurodytumėte mums nustoti tvarkyti Jūsų asmens duomenis, o ne juos 
ištrinti, kai mums nereikia naudoti Jūsų asmens duomenų siekiant 
tikslų, dėl kurių juos surinkome, tačiau galite reikalauti, kad būtų 
nustatyti, įgyvendinti ar apginti teisiniai reikalavimai.  
 

 
E. Jūs turite teisę perkelti savo 

asmens duomenis 
 

 
Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir pakartotinai naudoti savo asmens 
duomenis, kad juos būtų galima naudoti Jūsų tikslams įvairiose 
tarnybose. Tai leidžia jums lengvai perkelti asmens duomenis į kitą 
organizaciją arba paprašyti mūsų tai padaryti už Jus.  
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F. Jūs turite teisę nesutikti, kad 

būtų tvarkomi Jūsų asmens 
duomenys 
 

 
Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, 
remiantis mūsų teisėtais verslo interesais, nebent mes sugebėtume 
įrodyti, kad iš esmės mūsų teisėti interesai viršija Jūsų teises arba 
mums reikia toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis siekiant pareikšti, 
įgyvendinti ar ginti teisinius reikalavimus.  
 

 
G. Jūs turite teisę nepriimti 

automatizuotų sprendimų 
 

 
Jūs turite teisę nesutikti su bet kokiu automatizuotu sprendimų 
priėmimu, įskaitant profiliavimą, kai sprendimas turi teisinį ar 
reikšmingą poveikį Jums.  

 
H. Jūs turite teisę atsiimti savo 

sutikimą 
 

 
Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai mes juo 
pasitikime tvarkydami Jūsų asmens duomenis.  

 
12. VAIKŲ POLITIKA 
 
Sąmoningai nerenkame, nelaikome ir nenaudojame asmens duomenų, gautų iš jaunesnių nei 14 metų vaikų, 
ir jokia mūsų svetainių ar programų dalis nėra skirta vaikams iki 14 metų amžiaus. Jei Jūsų vaikas pateikė 
mums asmeninę informaciją be Jūsų sutikimo, galite mus informuoti šiuo adresu: 
EMENA_compliance@accord-healthcare.com, arba parašykite mums laišką, nurodytą šio Privatumo politikos 
dokumento pradžioje. Jei pastebėsime, kad gavome ar surinkome bet kokią asmeninę informaciją iš jaunesnių 
nei 14 metų vaikų, imsimės veiksmų nedelsdami ištrinti tokią informaciją. 

 
13. KAIP PATEIKTI SKUNDĄ?  
 
Jei kyla abejonių dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, ar nepatenkinti, kad tvarkome bet kurį Jūsų 
pateiktą prašymą, ar kitaip norėtumėte pateikti skundą, pirmiausia susisiekite su mūsų duomenų apsaugos 
atsakingu asmeniu, naudodamiesi išsamia šio Privatumo politikos dokumento pradžioje pateikta informacija, 
kad galėtume padaryti viską tokiai problemai išspręsti.  
 
Jūs taip pat visada turite teisę pateikti skundą savo gyvenamosios vietos kompetentingai duomenų apsaugos 
institucijai (Lietuvoje, Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, 
http://www.ada.lt/).  
 

 
14. INDIVIDUALUS PREKIAUTOJAS, ŪKINĖS BENDRIJOS IR VERSLO ĮMONĖS 
 
Tiekdami tiekiame produktus ir (arba) paslaugas individualiam prekiautojui, ūkinėms bendrijoms ar verslo 
įmonėms, kurias Jūs atstovaujate arba kuriose Jūs dirbate ar esate pasamdytas renkame ir naudojame Jūsų 
asmens duomenis vadovaudamiesi atitinkamomis šios Privatumo politikos nuostatomis. 

 
15. TREČIŲJŲ ŠALIŲ IR SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS TINKLALAPIAI IR PROGRAMĖLĖS 
 
Mūsų svetainėse ir programėlėse retkarčiais gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines ir (arba) programas, 
arba iš jų. Jei sekate nuorodą į bet kurią iš šių svetainių ar programų, atminkite, kad šios svetainės ir programos 
turi savo privatumo politiką ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už šią politiką ar Jūsų naudojimąsi tomis 
svetainėmis ir programomis.  

 

mailto:pdp@accord-healthcare.com
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16. SUSIJUNGIMAS, PARDAVIMAS ARBA KITOKS TURTO PERDAVIMAS 
 
Jei dalyvaujame reorganizavime, įsigijime, turto pardavime, susijungime, finansavime, paslaugų perleidime 
kitam teikėjui, išsamaus patikrinimo, bankroto ar bankroto administravimo procese, Jūsų informacija gali būti 
atskleista ir perduota vykdant tokį sandorį ar jo dalį, kiek leidžiama pagal įstatymus ir (arba) vadovaujantis 
sutartimis. 

 
17. ŠIOS PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 
 
Mes imsimės pagrįstų priemonių, kad praneštume apie visus šios privatumo politikos pakeitimus, ir šiame 
puslapyje paskelbsime atnaujintą privatumo politiką.  
 
18. NUORODOS Į ES / VALSTYBES NARES 

 
Šioje politikoje nuorodos į ES ar jos valstybes nares reiškia ir nuorodą į Jungtinę Karalystę. 
 
 
Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo peržiūrėta ir atnaujinta 2019 m. liepos mėn. 
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