INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS
Apstrādes darbību reģistrēšana
Vispārīgā datu aizsardzības regula (2016/679),
13., 14. un 30. pants
Sagatavošanas datums: 2020-01-31
Mēs varam jebkurā brīdī atjaunināt vai pārskatīt šo Informatīvo paziņojumu saskaņā ar piemērojamā tiesību akta
prasībām, nesniedzot jums paziņojumu. Jūsu tiesības uz datu pārvietošanu un/vai apstrādes ierobežošanu attiecīgos
gadījumos būs piemērojamas no 2018. gada 25. maija.
1. Pārzinis/uzņēmums

Aidian Oy (uzņēmuma identifikācijas numurs: 1855216-1)
Koivu-Mankkaan tie 6B
02200 Espoo
Somija
Tālr.: +358 10 309 3000

2. Atbildīgā
persona/kontaktpersona

Katja Skogman
Aidian
Koivu-Mankkaan tie 6B
02200 Espoo
Tālr.: +358 10 309 3000
Katja.skogman@aidian.eu
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: Minna Torkko
E-pasts: dataprotection@aidian.eu

3. Datu faila nosaukums

Aidian Oy klientu attiecību pārvaldības sistēma (CRM)

4. Personas datu apstrādes
mērķis / personas datu
saņēmēji (vai saņēmēju
kategorijas) / personas
datu apstrādes juridiskais
pamats

Šajā datu failā ietverto personas datu apstrādes mērķis ir ļaut pārzinim uzturēt
klientu apkalpošanu, attīstīt, uzturēt, administrēt un uzraudzīt klientu attiecības,
kā arī citādi veidot un attīstīt savas darbības, produktus un pakalpojumus,
iekļaujot klienta profila izveidi un profilēšanu (medicīnas ierīču pārdošanas
atbalsta pasākumu pieteikšanu, izpildi un reģistrēšanu; informācijas cirkulāciju
par medicīniskām ierīcēm).
Mēs varam jūsu informāciju kopīgot ar trešajām personām, piemēram, tām,
kuras mums palīdz, veicot tādas tehniskās darbības kā datu glabāšanu un
viesošanu. Ja mainās Aidian īpašumtiesības uz kādu vai visiem mūsu
izstrādājumiem, pakalpojumiem vai aktīviem vai kontrole pār tiem, mēs varam
nodot jūsu personas datus jaunajam īpašniekam, tiesību pārņēmējam vai
pēctecim. Uzņēmums Aidian Oy var izpaust informāciju saviem pilnvarotajiem
pārstāvjiem un uzņēmējdarbības partneriem, lai sekmētu Aidian Oy produktu
piegādi un pakalpojumu sniegšanu. Pārējos gadījumus Aidian Oy neizpaudīs
savāktos datus komerciālos nolūkos ārpus Aidian.
Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārziņa vai kādas trešās personas
leģitīmās intereses / klientu attiecību administrēšana (ES Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts). Mēs apstrādājam
personas datus tikai pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm, ja uz interešu
līdzsvarošanas testa pamata esam izlēmuši, ka datu subjekta tiesības un intereses
nav svarīgākas par mūsu leģitīmajām interesēm.
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5. Datu faila saturs

Tiek vākti šādi dati:
− klienta, uzņēmuma vai citas organizācijas vārds un uzvārds / nosaukums,
tālruņa numurs un e-pasta adrese, klienta amats uzņēmumā vai
organizācijā;
− izmantoto instrumentu sērijas numurs(-i), izmantotie produkti,
informācija par izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem,
informācija par klientiem nodrošinātajām apmācības sesijām;
− informācija par klienta ģeogrāfisko atrašanās vietu un juridisko adresi,
klienta interneta pārlūka zīmols un veids, klienta pašreizējā IP adrese;
− klientu atsauksmes, ar klientu saistīti vaicājumi.

6. Informācijas avots

Informāciju vāc Aidian personāls vai klients ievada datus par sevi Aidian
interneta vietnē.

7. Mērķi
izpaustajiem datiem un tas,
vai
dati tiek pārsūtīti uz
valstīm ārpus
Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomikas
zonas

Personas dati no datu faila tiek pārsūtīti uz Eiropas Savienības (“ES”) vai Eiropas
Ekonomikas zonas (“EEZ”) valstīm, kā arī valstīm ārpus ES un EEZ, kur Eiropas
Komisija datu aizsardzības līmeni var neuzskatīt par adekvātu.

8. Pārsūtīto personas datu
aizsardzība

Personas datiem, kas tiek pārsūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas
Ekonomikas zonas, tiek nodrošināta aizsardzība, pārzinim un apstrādātājam(-iem)
parakstot līguma standartklauzulas.
Datu subjekts var pieprasīt līguma standartklauzulu kopiju, sazinoties ar šī
dokumenta 2. sadaļā norādīto pārziņa pārstāvi.

9. Personas datu glabāšanas Datu faili tiek regulāri atjaunināti, lai iekļautu tikai datus, kas attiecas uz
periods
apstrādes nolūku.

10. Datu faila
nodrošināšanas principi

A. Manuālo datu fails
Manuālos datus glabā vietā ar ierobežotu piekļuvi, kas ir pieejama tikai
pilnvarotām personām.
B. Elektroniskā informācija
Datu fails atrodas serverī privātā viesošanas vidē. Lietotne tiek izmantota ar drošo
https savienojumu. Datus glabā sistēmā ar ierobežotu, ar paroli aizsargātu
piekļuvi, kas ir pieejama tikai pilnvarotām personām, kurām ir nepieciešama
informācija, pamatojoties uz to lomu. Tikai pilnvarots datu faila lietotājs var
izveidot jaunus lietotājus un uzturēt lietotāja informāciju.

11. Piekļuves tiesības

Datu subjektam ir tiesības piekļūt datiem par sevi personas datu failā vai
paziņojumam par to, ka failā nav šādu datu, pēc tam, kad viņš ir sniedzis
pietiekamus meklēšanas kritērijus. Vienlaikus pārzinis datu subjektam sniedz
informāciju par failā esošo datu avotiem, failā esošo datu izmantošanu un
izpausto datu saņēmējvalstīm.
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Datu subjekts, kurš vēlas saņemt piekļuvi saviem datiem, kā minēts iepriekš, šim
nolūkam sniedz pieprasījumu pārziņa atbildīgajai personai, iesniedzot personīgi
parakstītu vai citādi atbilstoši apstiprinātu dokumentu.
12. Tiesības iebilst pret
apstrādi

Ja personas datu apstrādes juridiskais pamats ir pārziņa leģitīmās intereses, datu
subjektam ir tiesības iebilst pret apstrādi, pamatojot savu konkrēto situāciju.
Ja datu subjekts vēlas izmantot iepriekš norādītās tiesības, viņš to pieprasa datu
pārziņa atbildīgajai personai, iesniedzot personīgi parakstītu vai kā citādi
salīdzināmi pārbaudītu rakstisku dokumentu iepriekš 2. sadaļā norādītā datu
pārziņa pārstāvim.

13. Labošana, apstrādes
ierobežošana un dzēšana

Datu pārzinis pēc savas iniciatīvas vai datu subjekta lūguma bez nepamatotas
kavēšanās labo, dzēš vai papildina personas datu failā esošos personas datus, ja
tie ir kļūdaini, nevajadzīgi, nepilnīgi vai novecojuši to apstrādes nolūkam.
Pārzinis arī novērš šādu datu izplatīšanu, ja tas varētu apdraudēt datu subjekta
privātuma vai viņa tiesību aizsardzību.
Datu subjektam ir tiesības saņemt no pārziņa apstrādes ierobežojumu, ja datu
subjekts ir apstrīdējis apstrādāto personas datu precizitāti, ja datu subjekts ir
norādījis, ka apstrāde nav likumīga, un iebildis pret personas datu dzēšanu, kā arī
tā vietā pieprasījis to lietošanas ierobežošanu; ja pārzinim vairs nav nepieciešami
personas dati apstrādes mērķiem, bet personas dati ir nepieciešami datu
subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās prasības, vai datu subjekts
ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, kamēr
nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta
leģitīmajiem iemesliem. Ja apstrāde ir ierobežota, pārzinis datu subjektu, kas ir
panācis apstrādes ierobežošanu, informē pirms apstrādes ierobežojuma
atcelšanas.
Ja datu pārzinis noraida datu subjekta lūgumu par kļūdas labošanu, par to tiek
izsniegta rakstiska izziņa. Izziņā norāda arī atteikuma iemeslu. Šādā gadījumā
datu subjekts var šo lietu iesniegt izskatīšanai datu aizsardzības ombudam.
Datu pārzinis par novērsto kļūdu paziņo saņēmējiem, kuriem šie dati ir izpausti,
un kļūdaino personas datu avotam. Tomēr, ja tas ir neiespējami vai nepamatoti
sarežģīti, tad paziņošana nav obligāta.
Labošanas pieprasījumi ir jāiesniedz, sazinoties ar šī dokumenta 2. sadaļā
norādīto datu pārziņa pārstāvi.

