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Въпросник на Pfizer 
Изявление относно личните данни 

Това изявление относно личните данни е свързано с въпросник („Въпросникът“), който ще бъде 
попълнен от или от името на компания, дружество или физическо лице („Кандидатът“), което 
възнамерява да се ангажира с Pfizer и/или да получи финансиране или друга помощ от Pfizer. Ако 
имате въпроси, моля, използвайте информацията за връзка, предоставена в раздел „Връзка с нас“ 
по-долу. 

Събиране и използване на информация 

Моля, имайте предвид, че във Въпросника ние изискваме лична информация. Информацията, 
която изискваме и Вие предоставяте при отговаряне на Въпросника, може да включва 
информация, свързана с идентифициране на физически лица, като имена, информация за връзка, 
банкова информация, информация за бизнес/организация, криминални разследвания и връзки с 
държавни служители. Личната информация ще се обработва от Pfizer, за да отговори на правни 
изисквания, включително да се забранят корупционни плащания към държавни служители с цел 
придобиване или задържане на бизнес.   
 
Може да бъдете задължени според съответното законодателство да уведомите физическите 
лица, чиято лична информация предоставяте и да получите тяхното съгласие за събирането, 
използването и разкриването на тяхна лична информация.  Като подавате лична информация 
чрез този Въпросник, Вие заявявате, че сте предоставили всички приложими уведомление и сте 
получили всички необходими съгласия.  

 
Pfizer може също да събира информация от източници, различни от конкретния Въпросник, който 
подавате. Тази информация може да бъде получена от съществуващи записи на Pfizer и/или от 
източници на трети страни, като бази данни, използващи публично достъпна информация и 
понякога частни лица, които събират информация от наше име. 

Информацията, събирана чрез или свързана с Въпросника (“Информацията”) ще бъде 
анализирана, за да се оценят рисковете, свързани с антикорупционното законодателство и може 
да се използва за извършване на проверки на миналото. Попълването на Въпросника е 
доброволно.  Но ако Кандидатът не успее да попълни Въпросника или не може да предостави 
цялата необходима информация, това може да попречи на Pfizer да извършва бизнес с Кандидата 
или да предостави съответното финансиране или помощ.   

Разкриване на информация и трансгранични трансфери 

Дружеството, отговорно за обработването на лична информация за целите на Въпросника е 
дружеството на Pfizer, което възнамерява да се ангажира или предостави финансиране или друга 
помощ на Кандидата. Това дружество ще предостави информацията на Pfizer, Inc., американска 
корпорация, която ще съхранява информацията в САЩ за свои собствени цели, свързани със 
съответствието. Определена информация от този Въпросник може да бъде на разположение на 
всички дружества от групата на Pfizer по света, така че те ще бъдат уведомени, че Въпросникът е 
бил попълнен ако възнамеряват да се ангажират с Кандидата в бъдеще. Списък на дружествата на 
Pfizer и съответните им местоположения са на разположение на 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities.  При определени обстоятелства на дъщерните 
дружества на Pfizer ще бъде предоставен достъп до цялата събрана информация. В някои случаи, 
доставчик трета страна ще получи достъп до информация, за да може да я обработи от името на 
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друг член на групата Pfizer като доставчик на услуги съгласно строги условия за конфиденциалност 
и сигурност. Ако бъде установено потенциално притеснение, свързано със съответствието, 
информацията ще бъде допълнително прегледана от Pfizer и/или може да бъде разкрита на 
външен юридически съветник на Pfizer и/или може да бъде разкрита на федерални, щатски, 
национални или местни регулаторни органи в САЩ или други държави.  
 
Както е посочено по-горе, лична информация може да бъде трансферирана към САЩ или други 
държави, които могат да имат различно законодателство относно личните данни. По отношение 
на Европейското икономическо пространство (ЕИП) сме предприели подходящи мерки, като 
стандартни договорни клаузи, възприети от Европейската комисия, за да защитят личната 
информация. Физическите лица могат да получат копие от тези мерки на 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-
transfer-personal-data-third-countries_en. 

Индивидуални права 

Ако някое физическо лице, чиято лична информация е включена в отговорите във Въпросника 
иска да заяви преглед, поправка, обновяване, прекратяване, ограничаване или изтриване на 
лична информация или поиска да прехвърли лична информация (доколкото това право на 
прехвърляне на информация е предоставено съгласно приложимото законодателство), 
физическото лице трябва да се свърже с Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. Може да се наложи 
да проверим самоличността на физическото лице преди да изпълним заявката.  Ние ще опитаме 
да отговорим на заявката възможно най-скоро. 
 
Допълнителна информация за ЕИП: (i) може да подадете оплакване пред органа за защита на 
данните за съответната държава или регион, или в държавата, в която е възникнало 
предполагаемо нарушение на приложимото законодателство за защита на данните (вижте на 
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080); и/или (ii) да се свържете 
със служителя по защита на данните на Pfizer, чиято информация за връзка е на разположение на 
dpo.pfizer.com.  

Съхраняване на информация 

Информацията ще бъде съхранявана за периода, разрешен или задължителен според 
приложимото законодателство.  Следните критерии са използвани за определяне на нашите 
периоди за съхранение: (i) периодът, в който поддържаме отношения с Кандидата; (ii) законови 
задължения, с които трябва да се съобразим; или (iii) както е препоръчително във връзка с нашето 
правно състояние (като например по отношение на приложими ограничителни норми, съдебни 
процедури или разследвания от регулаторни органи).  

Връзка с нас 

Ако имате въпроси или притеснения, свързани с това изявление относно личните данни или как 
Pfizer събира и използва лична информация, или ако желаете да получите информация за 
подходящите мерки, които сме предприели при трансфер, моля, свържете се с нас на 
DataProtectionUK@Pfizer.com, или пишете на следния адрес: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, 
Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Тъй като имейл съобщенията не винаги са защитени, моля, не включвайте чувствителна 
информация във Вашите имейл до нас. 
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