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Pfizerin kysely 
Tietosuojalauseke 

Tämä tietosuojalauseke koskee kyselykaavaketta (“kysely”), joka täytetään yhtiön, yksikön tai 
yksilön (“hakija”) toimesta tai puolesta, joka ehdottaa sopimuksen solmimista Pfizerin kanssa ja/tai 
rahoituksen tai muun tuen saamista Pfizerilta. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä käyttäen 
alla “Yhteystiedot”-osassa annettuja yhteystietoja. 

Tietojen kerääminen ja käyttö 

Otathan huomioon, että pyydämme kyselyssä henkilötietoja. Tiedot, joita pyydämme ja jotka sinä 
toimitat kyselyyn vastatessa, voivat sisältää tietoja koskien tunnistettavissa olevia henkilöitä, kuten 
nimiä, yhteystietoja, pankkitietoja, yrityksen/organisaation yksityiskohtaisia tietoja sekä tietoja 
rikostutkinnoista ja yhteyksistä valtion virkamiehiin. Pfizer käsittelee henkilökohtaisia tietoja 
noudattaakseen lakiin perustuvia vaatimuksia, mukaan lukien estääkseen korruptiomaksujen 
suorittamisen valtion virkamiehille liiketoimintamahdollisuuksien hankkimiseksi tai ylläpitämiseksi.   
 
Sovellettavat lait voivat velvoittaa sinut ilmoittamaan niille henkilöille, joiden henkilökohtaisia 
tietoja toimitat, ja hankkimaan heiltä suostumuksen heidän henkilökohtaisten tietojensa 
keräämiseen, käyttöön ja luovuttamiseen. Lähettämällä henkilökohtaisia tietoja tämän kyselyn 
kautta vakuutat samalla, että olet tehnyt kaikki soveltuvat ilmoitukset ja hankkinut kaikki 
vaadittavat suostumukset.  

 
Pfizer voi myös kerätä tietoa muista lähteistä kuin sinun lähettämästäsi kyselystä. Nämä tiedot 
voidaan hankkia Pfizerin olemassa olevista tallenteista ja/tai kolmannen osapuolen lähteistä, kuten 
julkisesti saatavilla olevia tietoja hyödyntävistä tietokannoista ja ajoittain yksityisiltä tahoilta, jotka 
keräävät tietoa puolestamme. 

Tiedot, jotka on kerätty kyselyn avulla tai siihen liittyen (“tiedot”), analysoidaan korruptionvastaisiin 
lakeihin liittyvien riskien arvioimiseksi, ja niitä voidaan käyttää taustojen tarkistukseen. Kyselyn 
täyttäminen on vapaaehtoista. Mikäli hakija kuitenkaan ei täytä kyselyä tai ei kykene toimittamaan 
kaikkia vaadittavia tietoja, Pfizer voi olla estynyt liiketoiminnasta hakijan kanssa tai asiaan kuuluvan 
rahoituksen tai tuen toimittamisesta.   

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen rajojen yli 

Henkilökohtaisten tietojen käsittelystä kyselyyn liittyen vastuussa oleva yksikkö on se Pfizerin 
yksikkö, joka ehdottaa sopimukseen ryhtymistä tai rahoituksen tai muun tuen tarjoamista hakijalle.  
Tämä yksikkö toimittaa tiedot Pfizer, Inc:lle, yhtymälle, jonka kotipaikka on Yhdysvalloissa, ja joka 
säilyttää tietoja Yhdysvalloissa omia vaatimustenmukaisuuteen liittyviä tarkoituksiaan varten. Jotkin 
tiedot tästä kyselystä annetaan kaikkien Pfizer-yhtymän yksiköiden saataville maailmanlaajuisesti, 
niin että he ovat tietoisia siitä, että kysely on täytetty, mikäli he mahdollisesti ehdottavat sopimusta 
hakijalle tulevaisuudessa. Luettelo Pfizerin yksiköistä ja niiden sijainneista on saatavilla osoitteessa 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Joissakin olosuhteissa Pfizerin tytäryhtiöille 
annetaan pääsy kaikkiin kerättyihin tietoihin.  Joissakin tapauksissa kolmannen osapuolen toimittaja 
saa pääsyn tietoihin, jotta se voi käsitellä niitä palveluntarjoajana toiselle Pfizer-yhtymän jäsenelle 
tiukkojen salassapitoa ja tietoturvaa koskevien ehtojen alaisuudessa. Mikäli mahdollinen 
vaatimustenmukaisuutta koskeva huolenaihe havaitaan, Pfizer arvioi tiedot uudelleen ja/tai ne 

https://protect-us.mimecast.com/s/8mDZC82BWgt7Zv34FweDgh


  
 

Sivu 2 / 2 
 

luovutetaan Pfizerin ulkoisille oikeudellisille neuvonantajille ja/tai ne voidaan luovuttaa liittovaltion, 
osavaltion, kansallisille tai paikallisille sääntelyviranomaisille Yhdysvalloissa tai muissa valtioissa.  
 
Kuten yllä on mainittu, henkilökohtaisia tietoja voidaan siirtää Yhdysvaltoihin tai muihin valtioihin, 
joiden yksityisyydensuojaa koskevat lait voivat vaihdella. Euroopan talousaluetta (ETA) koskien 
olemme ottaneet käyttöön riittävät toimenpiteet, kuten Euroopan komission hyväksymät 
mallisopimuslausekkeet, henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi. Henkilöt voivat saada kopion 
näistä toimenpiteistä osoitteesta https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Yksilön oikeudet 

Mikäli kuka tahansa henkilö, jonka henkilökohtaisia tietoja sisältyy kyselyyn annettuihin vastauksiin, 
haluaa pyytää henkilötietojen tarkastamista, korjaamista, päivittämistä, rajaamista, rajoittamista tai 
poistamista, tai haluaa siirtää henkilökohtaisia tietoja (siinä laajuudessa kuin sovellettava 
lainsäädäntö tarjoaa tämän tietojen siirrettävyyden oikeuden), tulee tämän henkilön ottaa yhteys 
osoitteeseen Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. Meidän saattaa olla tarpeen varmistaa 
pyytäjän henkilöllisyys ennen pyynnön toteuttamista. Pyrimme noudattamaan pyyntöä niin pian 
kuin on käytännössä mahdollista. 
 
ETA-aluetta koskevat lisätiedot: (i) voit tehdä valituksen asiaankuuluvan valtion tai alueen 
tietosuojaviranomaiselle, tai sen maan viranomaiselle, jossa väitetty sovellettavien tietosuojalakien 
loukkaus tapahtuu (katso lisätietoa osoitteesta http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); ja/tai (ii) ottaa yhteys Pfizerin tietosuojavastaavaan, jonka yhteystiedot 
löydät osoitteesta dpo.pfizer.com.  

Tietojen säilyttäminen 

Tiedot säilytetään sovellettavan lain salliman tai vaatiman ajan. Säilytysaikojemme määrittämisen 
kriteerit ovat seuraavat: (i) sen ajan pituus, jolloin olemme tekemisissä hakijan kanssa; (ii) 
oikeudelliset velvoitteet, joka koskevat meitä; ja (iii) tilanne, jossa suositellaan tietojen säilyttämistä 
oikeudellisen asemamme vuoksi (kuten soveltuvien vanhentumissääntöjen, oikeudenkäynnin tai 
viranomaisten tutkimusten täytäntöönpanemisen takia).  

Yhteystiedot 

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen tähän tietosuojalausekkeeseen tai tapaan, 
jolla Pfizer kerää ja käyttää henkilötietoja, tai mikäli haluat saada tietoja riittävistä toimenpiteistä, 
jotka olemme toteuttaneet tiedonsiirtoja koskien, ota yhteys meihin osoitteeseen 
DataProtectionUK@Pfizer.com tai kirjoita seuraavaan osoitteeseen: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton 
Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS.   

Koska sähköpostitse tapahtuva viestintä ei aina ole tietoturvallista, älä liitä arkaluontoisia tietoja 
meille lähettämiisi sähköposteihin. 
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