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„Pfizer“ klausimynas 
Privatumo pareiškimas 

Šis privatumo pareiškimas skirtas klausimynui (Klausimynas), kurį pildo bendrovė, juridinis ar fizinis 
asmuo (Pareiškėjas), norintis užmegzti santykius su „Pfizer“ ir (arba) gauti iš „Pfizer“ finansavimą ar 
kitą paramą, arba kuris pildomas jų vardu. Jeigu turite klausimų, naudokite kontaktinę informaciją, 
pateiktą tolesniame skyriuje „Susisiekite su mumis“. 

Informacijos rinkimas ir naudojimas 

Atkreipkite dėmesį, kad Klausimyne prašome asmens duomenų. Informaciją, kurios prašome ir 
kurią pateikiate atsakinėdami į Klausimyną, gali sudaryti informacija, susijusi su galimos nustatyti 
tapatybės asmeniu, pvz., vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, banko duomenys, bendrovės / 
organizacijos duomenys, kriminaliniai tyrimai ir santykiai su Valstybės tarnautojais. Asmens 
duomenis „Pfizer“ tvarkys laikydamasi teisinių reikalavimų, įskaitant korupcinių išmokų Valstybės 
tarnautojams dėl verslo įsigijimo ar išlaikymo draudimą.   
 
Pagal atitinkamus teisės aktus galite privalėti pranešti asmenims, kurių asmens duomenis teikiate, 
ir gauti jų sutikimą dėl jų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir atskleidimo.  Teikdami asmens 
duomenis šiame Klausimyne patvirtinate, kad pateikėte visus reikiamus pranešimus ir gavote visus 
reikiamus sutikimus.  

 
„Pfizer“ taip pat gali rinkti informaciją iš kitų šaltinių, ne tik iš konkretaus Jūsų pateikiamo 
Klausimyno. Ši informacija gali būti gaunama iš esamų „Pfizer“ įrašų ir (arba) trečiųjų šalių šaltinių, 
pvz., duomenų bazių, kuriose naudojama viešai prieinama informacija, ir kartais iš privačių subjektų, 
kurie renka informaciją mūsų vardu. 

Klausimynu arba siejant su juo surinkta informacija (Informacija) bus analizuojama siekiant įvertinti 
riziką, susijusią su kovos su korupcija teisės aktais, ir gali būti naudojama biografijos patikrinimams 
atlikti. Klausimynas pildomas savanoriškai. Tačiau, jeigu Pareiškėjas neužpildo Klausimyno arba 
negali pateikti visos reikiamos informacijos, „Pfizer“ gali neturėti galimybės bendradarbiauti su 
Pareiškėju arba teikti atitinkamo finansavimo ar paramos.   

Informacijos atskleidimas ir perdavimas į užsienį 

Už asmens duomenų tvarkymą Klausimyno poreikiams yra atsakingas „Pfizer“ subjektas, kuris siūlo 
užmegzti santykius arba teikti Pareiškėjui finansavimą ar kitą paramą. Tas subjektas pateiks 
Informaciją JAV bendrovei „Pfizer, Inc.“, kuri laikys Informaciją JAV savo teisinių reikalavimų 
laikymosi tikslais. Tam tikra informacija iš šio Klausimyno bus pateikta visiems „Pfizer“ grupės 
subjektams visame pasaulyje, kad jie žinotų, jog Klausimynas užpildytas, jeigu ateityje siūlytų 
užmegzti santykius su Pareiškėju. „Pfizer“ subjektų ir atitinkamų jų vietų sąrašas pateikiamas adresu 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities.  Tam tikromis aplinkybėmis „Pfizer“ susijusioms 
bendrovėms bus suteikta prieiga prie visos surinktos Informacijos. Kai kuriais atvejais prieigą prie 
Informacijos gauna trečioji šalis tiekėja, kad galėtų ją tvarkyti kitos „Pfizer“ grupės narės vardu, kaip 
paslaugos teikėja, griežtomis konfidencialumo ir saugumo sąlygomis. Jeigu nustatomas galimas 
reikalavimų pažeidimas, „Pfizer“ papildomai apsvarstys Informaciją ir (arba) ji gali būti atskleista 
„Pfizer“ kviestiniam teisininkui ir (arba) federalinėms, valstijų, šalies arba vietos priežiūros 
institucijoms JAV ar kitose šalyse.  
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Kaip pirmiau minėta, asmens duomenys gali būti perduoti į JAV ar kitas šalis, kurių privatumo teisės 
aktai gali skirtis.  Kalbant apie Europos ekonominę erdvę (EEE) mes pasirūpinome pakankamomis 
priemonėmis, pvz., Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių nuostatomis, kad 
apsaugotume asmens duomenis. Šių priemonių kopiją asmenys gali gauti apsilankę adresu 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Asmens teisės 

Jeigu kuris nors asmuo, kurio asmens duomenys įtraukti į Klausimyno atsakymus, norėtų paprašyti 
peržiūrėti, pataisyti, atnaujinti, uždrausti, apriboti arba pašalinti asmens duomenis arba paprašyti 
perkelti asmens duomenis (tiek, kiek ši teisė į duomenų perkeliamumą numatyta galiojančiuose 
teisės aktuose), asmuo turi kreiptis adresu Procurement-GDPR-Team@pfizer.com.   Prieš vykdant 
prašymą mums gali reikėti patikrinti asmens tapatybę.  Stengsimės patenkinti prašymą kaip 
įmanoma greičiau. 
 
EEE skirta papildoma informacija: i) galite pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai 
atitinkamoje šalyje ar regione, arba šalyje, kur įvyksta tariamas galiojančio duomenų apsaugos 
teisės akto pažeidimas (žr. adresu http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080) ir (arba) ii) kreiptis į „Pfizer“ duomenų apsaugos pareigūną, kurio 
kontaktiniai duomenys pateikti adresu dpo.pfizer.com.  

Informacijos išlaikymas 

Informacija bus išlaikoma galiojančiais teisės aktais leidžiamą arba reikalaujamą laikotarpį.  Mūsų 
išlaikymo laikotarpio nustatymo kriterijai: i) laikotarpis, kurį tęsiasi mūsų santykiai su Pareiškėju; ii) 
kiek reikalaujama pagal mums taikomas teisines prievoles; ir iii) kiek patartina atsižvelgiant į mūsų 
teisinę padėtį (pvz., pagal galiojančius nuostatus dėl apribojimų, bylinėjimosi arba kontrolės tyrimų).  

Susisiekite su mumis 

Jeigu turite kokių nors klausimų arba nuogąstavimų dėl šio Privatumo pareiškimo arba to, kaip 
„Pfizer“ renka ir naudoja asmens duomenis, arba norėtumėte gauti informacijos apie tinkamas 
priemones, kurių imamės perduodami duomenis, kreipkitės į mus adresu 
DataProtectionUK@Pfizer.com arba rašykite šiuo adresu: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, 
Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Kadangi susirašinėjimas el. paštu ne visada saugus, savo el. laiškuose mums nepateikite neskelbtinų 
duomenų. 
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