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Bảng câu hỏi của Pfizer 
Tuyên bố về Quyền riêng tư 

Tuyên bố về quyền riêng tư này liên quan đến một bảng câu hỏi (“Bảng Câu hỏi”) sẽ được 
hoàn thành bởi hoặc thay mặt cho công ty, đơn vị hoặc cá nhân (“Bên yêu cầu”) đang đề 
xuất ký kết một cam kết với Pfizer và/hoặc nhận tài trợ hoặc hỗ trợ khác từ Pfizer. Nếu 
ông/bà có câu hỏi, vui lòng sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp trong phần “Liên hệ 
với chúng tôi” bên dưới. 

Thu thập và sử dụng thông tin 

Xin lưu ý rằng trong Bảng câu hỏi, chúng tôi có hỏi thông tin cá nhân. Thông tin mà chúng 
tôi hỏi và ông/bà trả lời trong Bảng câu hỏi có thể bao gồm thông tin liên quan đến các cá 
nhân có thể nhận dạng được, chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ, thông tin ngân hàng, 
chi tiết doanh nghiệp/tổ chức, điều tra tội phạm và các hiệp hội cùng với các Quan chức 
Chính phủ. Thông tin cá nhân sẽ được Pfizer xử lý để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, bao 
gồm cả việc cấm thanh toán tham nhũng cho các Quan chức Chính phủ nhằm mục đích 
có được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh.  
 
Ông/bà có thể có nghĩa vụ thông báo cho các cá nhân có thông tin cá nhân mà ông/bà 
cung cấp và được sự đồng ý của họ về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân 
của họ theo luật áp dụng. Bằng cách gửi thông tin cá nhân thông qua Bảng câu hỏi này, 
ông/bà thể hiện rằng ông/bà đã cung cấp bất kỳ thông báo áp dụng nào và đã có được bất 
kỳ sự đồng ý cần thiết nào.  

 
Pfizer cũng có thể thu thập thông tin từ các nguồn khác ngoài Bảng câu hỏi cụ thể mà 
ông/bà đã gửi. Thông tin này có thể được lấy từ các hồ sơ hiện có của Pfizer và/hoặc từ 
các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu sử dụng thông tin có thể truy cập 
công khai và đôi khi từ các đơn vị tư nhân thu thập thông tin thay mặt chúng tôi. 

Thông tin được thu thập thông qua hoặc liên kết với Bảng câu hỏi (“Thông tin ”) sẽ được 
phân tích để đánh giá các rủi ro liên quan đến luật chống tham nhũng và có thể được sử 
dụng để thực hiện kiểm tra lý lịch. Việc hoàn thành Bảng câu hỏi là tự nguyện. Tuy nhiên, 
nếu Bên yêu cầu không hoàn thành Bảng câu hỏi, hoặc không thể cung cấp tất cả các 
thông tin cần thiết thì Pfizer có thể bị ngăn cản không được phép làm việc với Bên yêu cầu 
hoặc không được phép cấp kinh phí hoặc sự hỗ trợ có liên quan.  

Tiết lộ thông tin và chuyển giao thông tin xuyên biên giới 

Thực thể chịu trách nhiệm xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích của Bảng câu hỏi là 
thực thể Pfizer mà thực thể này đang đề xuất ký kết một cam kết hoặc cung cấp kinh phí 
hay hỗ trợ khác cho Bên yêu cầu. Thực thể đó sẽ cung cấp Thông tin cho Pfizer, Inc., một 
công ty của Hoa Kỳ, là công ty sẽ lưu giữ Thông tin ở Hoa Kỳ cho các mục đích tuân thủ 
riêng của công ty. Một số thông tin từ Bảng câu hỏi này sẽ được cung cấp cho tất cả các 
thực thể của tập đoàn Pfizer trên toàn thế giới để họ biết rằng Bảng câu hỏi đã được hoàn 
thành nếu họ đề xuất ký kết một cam kết với Bên yêu cầu trong tương lai. Danh sách các 
thực thể của Pfizer và địa điểm tương ứng của các đơn vị này có sẵn tại 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Trong một số trường hợp, các chi nhánh 
của Pfizer sẽ được cấp quyền truy cập vào Thông tin đầy đủ đã thu thập. Trong một số 
trường hợp, nhà cung cấp bên thứ ba nhận được quyền truy cập vào Thông tin để có thể 
xử lý thông tin thay mặt cho một thành viên khác của tập đoàn Pfizer, với tư cách là nhà 
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cung cấp dịch vụ, theo điều kiện bảo mật và an ninh nghiêm ngặt. Nếu xác định được mối 
quan ngại tiềm ẩn về tuân thủ, Thông tin sẽ được Pfizer xem xét và/hoặc có thể được tiết lộ 
cho đơn vị tư vấn pháp lý bên ngoài của Pfizer và/hoặc có thể được tiết lộ cho các cơ quan 
quản lý liên bang, tiểu bang, quốc gia hoặc địa phương ở Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác.  
 
Như đã đề cập ở trên, thông tin cá nhân có thể được chuyển đến Hoa Kỳ hoặc các quốc 
gia khác mà có thể có luật khác nhau về quyền riêng tư. Đối với Khu vực Kinh tế Châu Âu 
(European Economic Area, EEA), chúng tôi đã có đầy đủ các biện phép, chẳng hạn như 
các điều khoản hợp đồng chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua, để bảo vệ thông tin cá 
nhân. Các cá nhân có thể nhận được bản sao của các biện pháp này tại 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Quyền cá nhân 

Nếu bất kỳ cá nhân nào có thông tin cá nhân được đưa vào trong các câu trả lời cho Bảng 
câu hỏi muốn yêu cầu được xem lại, chỉnh sửa, cập nhật, ngăn chặn, hạn chế hoặc xóa 
thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chuyển thông tin cá nhân (trong phạm vi quyền chuyển đổi 
dữ liệu này được luật hiện hành quy định), cá nhân đó nên liên hệ với Procurement-
GDPR-Team@pfizer.com.  Chúng tôi có thể cần phải xác minh danh tính của cá nhân 
trước khi thực hiện yêu cầu. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ yêu cầu ngay khi có thể thực 
hiện được một cách hợp lý. 
 
Thông tin bổ sung cho EEA: (i) ông/bà có thể nộp đơn khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu 
cho quốc gia hoặc khu vực có liên quan, hoặc tại quốc gia nơi xảy ra cáo buộc vi phạm luật 
bảo vệ dữ liệu hiện hành (xem tại http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); và/hoặc (ii) liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của Pfizer, có 
sẵn chi tiết liên hệ tại dpo.pfizer.com.  

Lưu giữ thông tin 

Thông tin sẽ được lưu giữ trong khoảng thời gian được luật pháp hiện hành cho phép hoặc 
yêu cầu. Các tiêu chí sau được sử dụng để xác định thời gian lưu giữ của chúng tôi: (i) 
khoảng thời gian mà chúng tôi duy trì mối quan hệ với Bên yêu cầu; (ii) các nghĩa vụ pháp 
lý mà chúng tôi phải tuân theo; và (iii) như được khuyến nghị theo vị trí pháp lý của chúng 
tôi (chẳng hạn như đối với các thời hiệu hiện hành, tranh tụng hoặc điều tra pháp lý).  

Liên hệ với chúng tôi 

Nếu ông/bà có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc 
cách Pfizer thu thập và sử dụng thông tin cá nhân hoặc nếu ông/bà muốn nhận thông tin về 
các biện pháp đầy đủ mà chúng tôi đã thực hiện khi chuyển giao thông tin, vui lòng liên hệ 
với chúng tôi theo địa chỉ DataProtectionUK@Pfizer.com, hoặc viết thư gửi đến địa chỉ: 
Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS.  

Vì việc liên lạc qua email không phải lúc nào cũng an toàn, vui lòng không đưa thông tin 
nhạy cảm vào trong email khi ông/bà gửi email đến cho chúng tôi. 
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