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Vprašalnik Pfizer 
Izjava o zasebnosti 

Ta izjava o zasebnosti se nanaša na vprašalnik (»vprašalnik«), ki ga morate izpolniti za družbo, 
entiteto ali posameznika (»prijavitelj«), ki vlaga prijavo za sodelovanje z družbo Pfizer in/ali za 
financiranje oziroma podporo s strani družbe Pfizer. Če imate vprašanja, uporabite podatke za stik, 
ki so navedeni v spodnjem razdelku »Stik z nami«. 

Zbiranje in uporaba podatkov 

Upoštevajte, da boste morali v vprašalniku navesti osebne podatke. Podatki, za katere vas prosimo 
in nam jih vi posredujete v vprašalniku, lahko vključujejo podatke, ki se nanašajo na posameznike, 
ki jih je mogoče prepoznati, saj vključujejo ime, podatke za stik, bančne podatke, podatke 
o podjetju/organizaciji, podatke o morebitnih kazenskih preiskavah in povezave z vladnimi 
uradniki. Družba Pfizer bo osebne podatke obdelala skladno z zakonskimi zahtevami, vključno 
z zahtevo o prepovedi korupcije in podkupovanja vladnih uradnikov z namenom pridobiti ali 
obdržati posel. 
 
Morda ste obvezani, da skladno z zakoni in predpisi posameznike, katerih podatke nam 
posredujete, obvestite in pridobite njihovo soglasje za zbiranje, uporabo in razkritje njihovih 
osebnih podatkov. S posredovanjem osebnih podatkov prek tega vprašalnika zagotavljate, da ste 
pridobili vsa potrebna soglasja in vse zadevne osebe ustrezno obvestili. 

 
Družba Pfizer prav tako lahko zbira informacije iz drugih virov in ne le prek vprašalnika, ki nam ga 
posredujete. Te podatke lahko pridobimo iz obstoječih evidenc in/ali zunanjih virov, npr. iz javno 
dostopnih baz podatkov in občasno od zasebnih družb, ki za nas zbirajo podatke in informacije. 

Podatke, ki so zbrani prek vprašalnika ali povezani z vprašalnikom (»podatki«) bomo analizirali in 
ocenili tveganje na podlagi zakonodaje o preprečevanju korupcije, poleg tega se bo izvedlo 
preverjanje ozadja. Izpolnjevanje vprašalnika je prostovoljno. Vendar če prijavitelj ne bo izpolnil 
vprašalnika ali posredoval vseh zahtevanih podatkov, družba Pfizer morda ne bo mogla poslovati 
s prijaviteljem ali zagotoviti financiranja oziroma podpore. 

Razkrivanje podatkov in čezmejni prenos 

Enota, ki je odgovorna za obdelavo osebnih podatkov v zvezi z vprašalnikom, je enota družbe Pfizer, 
ki predlaga sodelovanje s prijaviteljem ali prijavitelju zagotavlja financiranje oziroma drugo 
podporo. Ta enota bo podatke posredovala družbi Pfizer, Inc., ameriški korporaciji, ki bo podatke 
hranila v ZDA za potrebe skladnosti. Nekateri podatki iz tega vprašalnika bodo na voljo vsem 
enotam skupine Pfizer po vsem svetu, tako da bodo vse seznanjene z obstojem vprašalnika, če bi 
kdaj v prihodnje katera od njih želela sodelovati s prijaviteljem. Seznam enot družbe Pfizer in 
njihove lokacije so na voljo na naslovu https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. V 
nekaterih primerih bodo imele enote družbe Pfizer dostop do vseh zbranih podatkov. V nekaterih 
primerih bo zunanji dobavitelj imel dostop do podatkov, da jih bo lahko kot ponudnik storitev 
obdelal v imenu drugega člana skupine Pfizer, vendar pod strogimi pogoji zaupnosti in varnosti. Če 
se prepozna potencialno tveganje glede skladnosti, bo družba Pfizer podrobneje proučila podatke 
in/ali jih morda razkrila zunanjemu pravnemu svetovalcu družbe Pfizer in/ali federalnim, državnim 
ali lokalnim regulatornim organom v ZDA ali drugih državah. 

https://protect-us.mimecast.com/s/8mDZC82BWgt7Zv34FweDgh
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Kot omenjeno zgoraj, se lahko osebni podatki prenašajo v Združene države Amerike ali druge 
države, ki imajo lahko drugačno zakonodajo o zasebnosti. Za Evropski gospodarski prostor (EGP) 
smo vzpostavili ustrezne ukrepe, kot so standardne pogodbene klavzule Evropske komisije za 
varovanje osebnih podatkov. Izvod teh ukrepov je posameznikom na voljo na naslovu 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Posameznikove pravice 

Če želi posameznik, katerega osebni podatki so vključeni v vprašalnik, pregledati, popraviti, 
posodobiti, umakniti, omejiti ali izbrisati osebne podatke oziroma zaprositi za prenos osebnih 
podatkov (v obsegu, kot pravico do prenosa osebnih podatkov omejuje veljavna zakonodaja), mora 
pisati na naslov Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. Preden bomo lahko izpolnili zahtevo, 
bomo morda morali preveriti posameznikovo identiteto. Skušali bomo upoštevati to prošnjo, ko bo 
to razumno izvedljivo. 
 
Dodatne informacije za EGP: (i) vložite lahko pritožbo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih 
podatkov za zadevno državo ali regijo oziroma v državi, v kateri je prišlo do zatrjevane kršitve 
veljavne zakonodaje o varstvu podatkov (oglejte si http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); in/ali (ii) stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih 
podatkov v družbi Pfizer, katere podatki za stik so na voljo na naslovu dpo.pfizer.com. 

Hramba podatkov 

Podatki se bodo hranili tako dolgo, kot to dopušča ali zahteva veljavna zakonodaja. Za določanje 
obdobja hranjenja se uporabljajo naslednja merila: (i) obdobje trajanje odnosa s prijaviteljem; (ii) 
pravne obveznost, ki jih moramo upoštevati; in (iii) kot je to priporočljivo glede na naš pravni 
položaj (upoštevajoč veljavni rok za zastaranje ter morebitne pravdne postopke in preiskave 
regulatornih organov). 

Stik z nami 

Če imate vprašanja ali pomisleke v zvezi s to Izjavo o zasebnosti ali tem, kako družba Pfizer zbira in 
uporablja osebne podatke oziroma bi želeli pridobiti informacije o ustreznosti ukrepov pri prenosu 
podatkov, nam pišite na DataProtectionUK@Pfizer.com ali poštni naslov: Pfizer Limited, IPC 1-1, 
Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS. 

Ker e-poštna sporočila niso vedno varna, nam občutljivih podatkov ne pošiljajte po e-pošti. 
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