
 

 

Privaatsusteade andmesubjektidele, kes võtavad ühendust Lundbecki või 

Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga privaatsusküsimustes või 

oma õiguste kasutamiseks. 

 

Kui võtate Lundbeckiga ühendust meie Taani peakontoris töötava 

andmekaitseametniku vahendusel, kirjutades e-posti aadressile 

dataprivacy@lundbeck.com, saab, töötleb, kasutab ja avaldab H. Lundbeck 

AS (vastutava töötlejana) teie isikuandmeid viisil, nagu on täpsemalt 

kirjeldatud selles privaatsusteates. 

 

Privaatsusteade kehtib andmete avaldamise ja töötlemisega seoses ka 

teiste Lundbecki ettevõtete kohta, kui need on kaasatud teie taotlusega 

tegelemisel, nagu allpool kirjeldatud. Siin on toodud nimekiri Lundbecki 

ettevõtetest. H. Lundbeck ASile ja kõigile teistele eri riikides tegutsevatele 

ettevõtetele viidatakse eraldi nimetusega „Lundbeck“. 

 

Lundbeck töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktide, 

sealhulgas ELi isikuandmete kaitse üldmääruse ja Euroopa 

Majanduspiirkonna asjakohastes riikides kehtivate seadustega. 

 

Mis liiki isikuandmeid me töötleme ja millisel eesmärgil? 

 

Kogume ja töötleme järgmisi teie esitatud isikuandmeid: 

- teie nimi, 

- teie ametinimetus, 

- teie kontaktandmed, 

- teie isikut tõendavad dokumendid enne teile mis tahes teabe esitamist, 

- teave selle kohta, milliseid õigusi soovite kasutada, 

- teie taotlus ja vastus teie taotlusele, 

- teile antud juhised teie õiguste kohta, 

- küsimused, mida meile esitate, 



 

 

- teie taotluse tagasilükkamist või rahuldamist käsitlevad dokumendid ning 

vastus ja muu teave, vt ülaltoodud loetelu, ning 

- piiratud juhtudel arved tasunõuete kohta, kui see on lubatud. 

 

Töötleme teie isikuandmeid teie taotlusega tegelemiseks, teie 

isikusamasuse tuvastamiseks ja taotluse analüüsimiseks, teile 

vastamiseks, taotluse täitmise ja meie vastuse dokumenteerimiseks, 

hüvitise nõudmiseks, kui see on lubatud, ning hüvitiste üle arvestuse 

pidamiseks. 

 

Millisel õiguslikul alusel töötleme teie isikuandmeid? 

Ülaltoodud viisidel teie isikuandmete kogumise ja töötlemise õigusliku aluse 

moodustavad õiguslikud nõuded, mis on sätestatud isikuandmete kaitse 

üldmääruse artiklites 5 ja 12–22 andmesubjektide õiguste kohta, ning 

õigusaktid raamatupidamisarvestuse kohta (kui on asjakohane ja lubatud), 

vt isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahvi 6 lõike 1 punkti c. 

 

Kas me avaldame teie isikuandmeid kolmandatele isikutele? 

Kui võtate meiega ühendust, sh aadressil dataprivacy@lundbeck.com, 

avaldab H. Lundbeck AS teie taotluse järgmistele saajatele, et saaksime 

teie taotlust nõuetekohaselt käsitleda: 

 

i. meie Lundbecki üksus riigis, mille keeles teie taotlus on esitatud, 

ii. kui see on erinev, siis meie Lundbecki üksus riigis, mis on juhtriik 

selles ärivaldkonnas, kuhu ülaltoodud loetelus toodud kohalik 

Lundbecki üksus kuulub, 

iii. kõik muud Lundbecki üksused, kes töötlevad teie isikuandmeid, 

kui see on asjakohane, 

iv. kolmandad isikud, kellele teie isikuandmeid on edastatud või 

avaldatud (vt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 19), kui see 

on asjakohane ja kui taotlused on seotud isikuandmete 

parandamisega, õigusega olla unustatud või õigusega töötlemise 

piiramisele. 

 



 

 

Avalikustamise õiguslik alus on nii ülalnimetatud õiguslikud nõuded kui ka 

isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 19 (vt artikli 6 lõike 1 punkti c). 

 

Kas me avaldame teie isikuandmeid volitatud töötlejatele? 

Kõik teie taotlust töötlevad Lundbecki üksused võivad teie isikuandmeid 

edastada IT-teenuse osutajatele, kes töötlevad teie isikuandmeid meie 

nimel ja meie juhiste järgi. 

 

Kas me edastame teie isikuandmeid vastuvõtjatele, kes asuvad 

väljaspool ELi/EMP liikmesriike? 

Kui see on teie taotluse käsitlemiseks vajalik, võidakse teie isikuandmeid 

edastada väljaspool ELi/EMPd asuvasse riiki, mis ei paku samasugusel 

tasemel kaitset kui EL/EMP. Lundbeck tagab, et sellise edastamise korral 

järgitakse kehtivaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas 

isikuandmete kaitse üldmäärust. Andmeid saab edastada ainult juhul, kui 

suudame tagada piisaval tasemel andmekaitse, näiteks valides vastuvõtja, 

kes järgib Euroopa Liidu ja USA andmekaitseraamistikku Privacy Shield 

(kui isikuandmeid edastatakse Ameerika Ühendriikidesse), või hoolitsedes 

selle eest, et vastuvõtja sõlmib Lundbeckiga ELi lepingu tüüptingimusi 

sisaldava lepingu. Lepingu tüüptingimused on saadaval eri keeltes. Leiate 

need siit: http://eurlex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. 

 

Kui teie isikuandmeid edastatakse teistele Lundbecki kontserni 

sidusettevõtetele, tehakse seda Lundbecki kontsernisiseste 

andmekaitselepingute või siduva kontsernisisese eeskirja alusel, kui see on 

kehtestatud. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust Lundbecki või 

Lundbecki kontserni andmekaitseametnikuga aadressil 

dataprivacy@lundbeck.com. 

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame? 

Säilitame teie taotluses sisalduvaid isikuandmeid seni, kuni see on vajalik 

ülaltoodud eesmärkide saavutamiseks, kuid mitte kauem, kui on vajalik 

Lundbeckile, et dokumenteerida vastavust selle taotluse käsitlemise riikides 

kehtivatele õigusaktidele. 



 

 

 

Vabatahtlik/kohustuslik andmete esitamine 

Kogume teie isikuandmeid taotluse vormis ja taotluse esitamine on teie 

jaoks vabatahtlik. Pärast teilt sellise taotluse saamist võime teie 

isikusamasuse ja taotluse kinnitamiseks küsida rohkem andmeid (vt 

isikuandmete kaitse üldmääruse artiklit 12). Kui soovite, et teie taotlus 

rahuldataks, peate seadusest tulenevate nõuete tõttu sellise palvega 

nõustuma. 

 

Kui jätate oma isikuandmed esitamata, võib juhtuda, et me ei saa teie 

taotlust käsitleda. 

 

Teie õigused 

Kehtivates õigusaktides sätestatud erandid ja piirangud tagavad teile 

õiguse taotleda oma isikuandmetega tutvumist, nende parandamist, õiguse 

olla unustatud ja piirata töötlemist ning õiguse taotleda andmete 

ülekandmist. 

 

Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemise suhtes, 

sealhulgas automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemise, sh 

profiilianalüüsi või otseturunduse suhtes, kui neid tehakse. 

 

Kui Lundbeck töötleb teie isikuandmeid teie selgesõnalise nõusoleku 

alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see 

mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle 

tagasivõtmist. Sellisel juhul saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, 

pöördudes Lundbecki andmekaitseametniku poole aadressil 

dataprivacy@lundbeck.com. 

 

Kui te pole teie taotluse käsitlemisega rahul, on teil õigus esitada kaebus 

pädevale järelevalveasutusele, näiteks asjaomasele riiklikule 

järelevalveasutusele, nt Taani andmekaitseametile või kohaliku riigi 

järelevalveasutusele, mis on seotud teie taotluse käitlemisega. 



 

 

 

Lundbecki ja Lundbecki andmekaitseametniku kontaktandmed 

Kui teil on oma isikuandmete kaitse kohta küsimusi või soovite teostada 

oma seaduslikke õigusi, võtke palun ühendust Lundbecki või Lundbecki 

kontserni andmekaitseametnikuga, kasutades järgmisi kontaktandmeid: 

 

H. Lundbeck AS 

Ottiliavej 9 

2500 Valby 

Taani 

Telefon: +45 3630 1311 

 

Lundbecki kontserni andmekaitseametnik: 

e-post: Dataprivacy@Lundbeck.com 


