
 

Obvestilo o zasebnosti 

 

Obvestilo o zasebnosti za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se obrnejo na 

Lundbeck ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (POVP) skupine Lundbeck, z vprašanji v 

zvezi z zasebnostjo ali zaradi uveljavljanja svojih pravic. 

 

Če se odločite kontaktirati Lundbeck prek pooblaščene osebe za varstvo podatkov naše skupine 

na dataprivacy@lundeck.com, sedež Lundbecka na Danskem, ali prek lokalne kontaktne osebe za 

varstvo podatkov na slovenia@lundbeck.com, hčerinska družba v Sloveniji, bo Lundbeck (kot 

upravljavec podatkov) prejel, obdelal, uporabil in razkril vaše osebne podatke, kot je opisano 

podrobneje v tem obvestilu o zasebnosti. 

 

To obvestilo o zasebnosti velja tudi za razkritje in obdelavo s strani drugih Lundbeckovih družb, 

kadar sodelujejo pri obravnavi vaše zahteve, kot je opisano spodaj. Tu najdete seznam 

Lundbeckovih podjetij. H. Lundbeck A/S in vsaka od lokalnih družb se v nadaljnjem besedilu 

imenujejo „Lundbeck“. 

 

Lundbeck bo vaše osebne podatke obdeloval v skladu z veljavno zakonodajo, vključno z GDPR 

in lokalno zakonodajo v ustreznih državah članicah EGP. 

 

Katere kategorije osebnih podatkov obdelujemo in za katere namene? 

 

Zbiramo in obdelujemo vrste osebnih podatkov, ki nam jih posredujete, in sicer; 

• vaše ime, 

• vaš naziv, 

• vaše kontaktne podatke, 

• dokumentacijo o vaši identiteti, preden vam posredujemo kakršnekoli informacije, 

• informacije o tem, katere vrste pravic želite uveljaviti, 

• - vašo zahtevo in odgovor na vašo zahtevo, 

• svetovanje v zvezi z vašimi pravicami, 

• vprašanja, ki nam jih zastavite, 

• dokumentacijo o zavrnitvi ali sprejemu vaše zahteve ter odgovor in druge informacije, 

prim. zgornji seznam in 

• v omejenih primerih; računi za zahtevke za nadomestila, če so dovoljeni. 
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Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom obravnave vaše zahteve, potrditve vaše identitete 

in določanja obsega zahteve, da vam odgovorimo, dokumentiranja našega ravnanja z zahtevo in 

našega odgovora za vas, zahtevanja pristojbine, če je to dovoljeno, in vodenja evidenc. 

 

Kaj je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov?  

 

Pravna podlaga za naše zbiranje, obdelavo vaših osebnih podatkov, kot določeno zgoraj, so 

pravne zahteve iz členov 5., 12.- 22. GDPR, ki se nanašajo na pravice posameznikov, na katere se 

nanašajo osebni podatki, in zakonodaje o knjigovodstvu (če je primerna in dovoljena), prim. člen 

6 (1) (c) GDPR. 

 

Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam? 

Če se obrnete na nas, tudi prek dataprivacy@lundbeck.com, bo H. Lundbeck A / S vašo zahtevo 

razkril naslednjim prejemnikom, z namenom pravilne in skladne obravnave vaše zahteve: 

• naši Lundbeckovi družbi v državi lokalnega jezika, v katerem je bila poslana vaša 

zahteva, 

• če ne isti, naši Lundbeckovi družbi v državi, ki je vodilna država za poslovno področje, 

ki mu pripada lokalna Lundbeckova družba iz predhodnje alineje, 

• vsem drugim Lundbeckovim družbam, ki obdelujejo vaše osebne podatke, če je to 

ustrezno, 

• tretjim osebam, katerim so bili vaši osebni podatki preneseni ali razkriti, prim. 19. člen 

GDPR, če je to ustrezno in če se zahteve nanašajo na popravek osebnih podatkov, 

pravico do pozabe ali pravico do omejitve.  

 

Pravna podlaga za razkritje so zgoraj omenjene pravne zahteve ter 19. člen GDPR, prim. člen 6 

(1) (c). 

 

 

Ali bomo vaše osebne podatke razkrili obdelovalcem podatkov? 

Vse Lundbeckove družbe, ki obdelujejo vašo zahtevo, lahko vaše osebne podatke prenesejo 

ponudnikom IT storitev, ki bodo vaše osebne podatke obdelovali v našem imenu in po naših 

navodilih. 

 

 

Ali bomo vaše osebne podatke prenesli prejemnikom v države izven EU/EGP? 
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Če je to primerno za obravnavo vaše zahteve, se vaši osebni podatki lahko prenesejo v državo 

izven EU/EGP, ki ne zagotavlja enake ravni zaščite kot znotraj EU/EGP. Lundbeck bo zagotovil, 

da se bodo taki prenosi izvajali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno z 

GDPR. Tak prenos se lahko izvede le, če lahko zagotovimo ustrezno raven varstva podatkov, na 

primer z izbiro prejemnika podatkov, ki spoštuje Sporazum o zasebnostnem ščitu EU-ZDA (če 

gre za prenos v Združene države Amerike), ali če lahko zagotovimo, da prejemnik sklene 

standardne pogodbene klavzule EU z Lundbeckom. “Standardne pogodbene klavzule” so na 

voljo v več jezikih. Najdete jih tukaj: http://eurlex.europa.eu/legal-

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

 

Če se vaši osebni podatki prenesejo drugim povezanim družbam skupine Lundbeck, bo prenos 

temeljil na Sporazumu o zaščiti podatkov znotraj skupine Lundbeck ali zavezujočih poslovnih 

pravilih, ko bo to primerno. Informacije v zvezi s tem lahko dobite tako, da kontaktirate 

Lundbeck ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov skupine Lundbeck preko 

dataprivacy@lundbeck.com ali lokalno kontaktno osebo za varstvo podatkov preko 

slovenia@lundbeck.com.  

 

 

 

Koliko časa bomo hranili vaše osebne podatke? 

Osebne podatke v vaši zahtevi hranimo toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev zgornjih 

namenov, vendar ne dlje kot je potrebno, da Lundbeck dokumentira skladnost z veljavno 

zakonodajo držav, v katerih se obravnava to zahtevo. 

 

Prostovoljno / obvezno posredovanje osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke zbiramo v obliki zahteve in oddaja zahteve je prostovoljna. Po prejemu take 

zahteve od vas lahko zahtevamo več identifikatorjev, da potrdimo vašo identiteto in vašo 

zahtevo, prim. 12. člen GDPR. Take zahteve morate upoštevati zaradi zakonskih pogojev, če 

želite potrditi svojo zahtevo. 

 

Posledica neposredovanja osebnih podatkov je, da morda ne bomo mogli obravnavati vaših 

zahtev. 

 

Vaše pravice  

Ob upoštevanju nekaterih izjem in omejitev, ki jih določa veljavna zakonodaja, imate pravico 

zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov, popravek vaših osebnih podatkov, pravico do 

pozabe, pravico do omejitve njihove obdelave in prenosljivosti podatkov.  
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Lahko imate tudi pravico do ugovora zoper obdelavo, vključno s pravico do ugovora zoper 

avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem ali neposrednim trženjem, če do 

tega pride. 

 

Če Lundbeckova obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vaši izrecni privolitvi, imate 

pravico, da kadarkoli prekličete vašo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na 

podlagi privolitve pred njenim preklicem. V tem primeru lahko privolitev kadarkoli prekličete 

tako, da se obrnete na Lundbeckovo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov preko 

dataprivacy@lundbeck.com ali lokalno kontaktno osebo za varstvo podatkov preko 

slovenia@lundbeck.com.  

 

Če niste zadovoljni z obravnavo vaše zahteve, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem 

nadzornem organu, kot je ustrezni nacionalni nadzorni organ, npr. Informacijski pooblaščenec ali 

nacionalni nadzorni organ v lokalnih državah, vključenih v obravnavo vaše zahteve. 

 

Kontaktni podatki Lundbecka in pooblaščene osebe za varstvo podatkov skupine Lundbeck 

 

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z zaščito vaših osebnih podatkov ali če želite uveljavljati 

svoje zakonske pravice, se obrnite na Lundbeck ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov 

skupine Lundbeck z uporabo spodnjih kontaktnih podatkov: 

 

(na voljo v angleškem jeziku) 

 

H. Lundbeck A/S 

Za: Pooblaščena oseba za varstvo podatkov 

Ottiliavej 9 

2500 Valby 

Danska 

 

Elektronski naslov: dataprivacy@lundbeck.com 

Telefonska številka: + 45 3630 1311 (prosite za Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov). 
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(na voljo v slovenskem jeziku) 

 

Lundbeck Pharma d.o.o. 

Ranka Rapaić Golc 

Titova cesta 8 

2000 Maribor 

Elektronski naslov: slovenia@lundbeck.com 

Telefonska številka: +386 2 229 45 00 

 

 


