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Biogeni andmekaitseteatis kaasatavate isikute jaoks  

Kuupäev: 1. juuni 2022 

 

Selles andmekaitseteatises kirjeldatakse, kuidas Biogen Estonia OÜ (edaspidi „Biogen“) kogub ja 
töötleb teie kui , maksja, ametniku, riigiteenistuja, patsiendiorganisatsiooni või kindlustusseltsi töötaja 
või mis tahes muu osapool, kellega Biogen regulaarselt suhtleb ja kes ei ole patsient ega 
tervishoiutöötaja  (edaspidi „kaasatav isik“) isikuandmeid. 

Milliseid isikuandmeid Biogen kogub ja kasutab? 

Biogen kogub ja kasutab teie alljärgnevaid isikuandmeid: 

i)  teie kontaktandmed, nagu nimi, ametinimetus, postiaadress, e-posti aadress, faksinumber ning 
lauatelefoni- ja mobiiltelefoninumber; 

ii)  ametialane teave teie kohta, sealhulgas teenistuskäik, akadeemiline taust, eriala ja 
spetsialiseerumine, avaldatud tööd ja avalikud esinemised ja huvi Biogeni toodete vastu; ning 

iii) teave teie ja Biogeni vahelise suhtluse kohta, näiteks andmed vestluste ja kirjavahetuse kohta. 

Biogen saab suurema osa sellest teabest otse teie ja Biogeni vahelisest suhtlusest, aga ka avalikult 
kättesaadavatest allikatest (nt internet) ja sektori andmebaasidest, mis sisaldavad kaasatavate isikute 
andmeid (nt  professionaalsed andmebaasid). 

Miks Biogen teie isikuandmeid kogub ja kasutab? 

Biogen kogub ja kasutab teie isikuandmeid selleks, et säilitada ja parendada oma ärisuhet teiega ning 
et luua teie profiil eesmärgiga paremini mõista teie spetsialiseerumise valdkondi ja teile huvipakkuvaid 
teemasid. Biogenil on õigustatud huvi koguda ja töödelda neid isikuandmeid, et hallata oma ärisuhteid 
kaasatavate isikutega. 

Kellega Biogen teie isikuandmeid jagab? 

Biogen jagab teie isikuandmeid muude kolmandate isikutega. Me võime selles teatises kirjeldatud 
eesmärkidel avaldada isikuandmeid oma kontserni äriühingutele. Biogen võib kasutada kolmandate 
isikute teenuseid, mille jaoks võib olla vaja avaldada neile isikutele teie isikuandmeid. Muu hulgas võib 
tegemist olla teenusepakkujatega, kes abistavad Biogeni isikuandmete töötlemisega seotud 
toimingutes, näiteks pakkudes pilvetehnoloogiat ja andmete talletamise teenuseid. Andmete selline 
jagamine võib hõlmata ka andmete edastamist riikidesse, kus ei rakendata teie riigi või Euroopa 
andmekaitsealastes õigusnormides ettenähtuga samaväärset isikuandmete kaitset. Sellisel juhul 
rakendab Biogen asjakohaseid meetmed tagamaks, et teie andmed on sellisesse riiki edastamisel 
piisavalt kaitstud, näiteks lisades piisava andmekaitse tagamiseks vajaduse korral lepingusse  
tüüptingimused. Teie soovi korral annab Biogen teile lisateavet isikuandmete vastuvõtjate ja Teie 
riigi/väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvate vastuvõtjatega sõlmitud andmeedastuslepingute 
kohta. 

Biogen võib teie isikuandmeid koguda ja kasutada ning neid kolmandatele isikutele avaldada, kui ta 
leiab, et see on vajalik kohaldatavate õigusnormide järgimiseks, mis tahes isiku eluliste huvide 
kaitsmiseks või Biogeni seaduslike õiguste kasutamiseks, jõustamiseks või kaitsmiseks. Kui kolmas isik 
omandab Biogeni kogu äritegevuse või vara või selle olulise osa, võidakse teie isikuandmed seoses 
selle müügitehinguga talle avaldada. 

Biogen ei säilita teie isikuandmeid kauem, kui on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid 
koguti. Biogen järgib õigusnormidega ette nähtud konkreetseid säilitamisperioode.  

Millised on teie õigused? 

Te võite igal ajal Biogeni poole pöörduda, kui soovite juurdepääsu oma isikuandmetele või vajate teavet 
isikuandmete kohta, mida me teie kohta hoiame (näiteks isikuandmete allika kohta). Teil on õigus 
esitada õiguspärastel põhjustel vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ja nõuda nende töötlemise 
piiramist, samuti õigus nõuda oma andmete parandamist või kustutamist.  
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Kontaktandmed 

Andmekaitsealaste õigusnormide kohaselt on „töötleja“ juriidiline isik, kes vastutab teie isikuandmete 
kaitse eest ja aitab teil oma andmekaitseõigusi kasutada. Selle teatisega seoses on teie isikuandmete 
vastutav töötleja Biogen. Kui teil tekib seoses selle teatisega või teie isikuandmete töötlemisega 
küsimusi või muresid või te soovite kasutada eespool kirjeldatud õigusi, peaksite saatma e-kirja 

aadressil baltics@biogen.com. Te võite võtta ühendust ka Biogeni  andmekaitseametnikuga e-posti 

aadressil privacy@biogen.com. Kui te leiate, et teie õigust oma andmete kaitsele on rikutud, võite 
esitada kaebuse oma kohalikule andmekaitseasutusele. 
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