
Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: september 2021

Viatris Inc. ning tema sidus- ja tütarettevõtted (ühiselt: Viatris, ettevõte, meie ja meid) on täielikult 
pühendunud tuvastatud või tuvastatavate füüsiliste isikutega seotud teabe (edaspidi: isikuandmed), 
mida me töötleme, kaitsmisele. 

Selles Viatrise andmekaitseteates (edaspidi: teade) kirjeldatakse isikuandmete kogumist, kasutamist, 
avaldamist ja säilitamist seoses meie veebisaitide, rakenduste, teenuste ja platvormidega ning nende 
teiepoolse kasutamisega, meie turundustegevusega, toodete ja teenuste pakkumisega ning 
meievahelise isikliku, telefoni-, kirjaliku jm suhtlusega meie äritegevuse käigus. Teates selgitatakse 
ka, kuidas saate kehtivate seaduste kohaselt kontrollida meiepoolset isikuandmete töötlemist ja 
teostada oma muid õigusi. Seda teadet ei kohaldata meie töötajate isikuandmete suhtes. 

Sõltuvalt viisist, kuidas te meiega suhtlete, võime aeg-ajalt anda teile lisateavet teie isikuandmete 
töötlemise kohta, käsitledes konkreetseid töötlemistoiminguid ja asjaolusid. Näiteks kui me 
spondeerime kliinilisi uuringuid või pakume tervishoiuteenuse osutajatele koolitust või muid 
teenuseid, võidakse isikuandmete töötlemise suhtes nendel ja muudel asjaoludel kohaldada 
eraldiseisvaid andmekaitseteateid. Selliseid teateid nimetame siin „lisateadeteks“. Lisateateid tuleks 
lugeda koos selle teatega. Vastuolude või lahknevuste korral lisateate ja selle teate tingimustes 
lähtutakse lisateatest, kuid ainult sellise isikuandmete töötlemise osas, mida lisateade käsitleb. 

Viatrise tütar- või sidusettevõte, kellega te suhtlete, on asjakohasel juhul teie isikuandmete vastutav 
töötleja (või kohaldatava õiguse järgi samaväärne töötleja). Vastutava töötlejana tegutsevate 
juriidiliste isikute loendi leiate selle teate lisast 1. Nendel üksustel võivad olla eraldiseisvad lisateated. 
Oleme määranud andmekaitseametniku jurisdiktsioonidesse, kus see on nõutud kohaldatava 
õigusega. Igaüks mis tahes jurisdiktsioonist võib siiski pöörduda meie andmekaitseametniku poole 
küsimustega meie isikuandmete töötlemise toimingute või selle teate sisu kohta. Teabe selle kohta, 
kuidas andmekaitseametniku poole pöörduda, leiate altpoolt jaotisest "Meie kontaktandmed"

Anonüümseid, anonüümitud ja koondandmeid, nagu need võivad olla määratletud kehtivas õiguses, 
ei käsitleta isikuandmetena selle teate tähenduses. 

See teade koosneb järgmistest jaotistest: 
1. Meie kogutud isikuandmed
2. Miks me isikuandmeid töötleme?
3. Töötlemise seaduslikud alused
4. Isikuandmete avaldamine
5. Isikuandmete piiriülene edastamine
6. Andmete turvalisus ja säilitamine
7. Teie valikud ja õigused
8. Laste andmed
9. Teate muudatused
10. Meie kontaktandmed
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11. Andmekaitse Californias
12. Lisa 1

Juhime tähelepanu asjaolule, et meie veebisaidid, rakendused või platvormid võivad sisaldada linke 
kolmandate isikute pakutavale sisule, mille üle meil ei ole kontrolli ja mille eest me ei vastuta. Kui te 
navigeerite sellisele sisule, võivad teie isikuandmeid töödelda asjaomased kolmandad isikud. Kui 
lahkute meie veebisaidilt, rakendusest või platvormilt, soovitame teil lugeda nende kolmandate 
isikute andmekaitse- ja küpsiseteateid. 

1. Meie kogutud isikuandmed

Viatris või meie nimel tegutsevad kolmandad isikud võivad koguda teie isikuandmeid mitmest 
allikast. Võime koguda teie esitatud isikuandmeid, näiteks kui registreerute meie veebisaidil konto 
loomiseks, esitate meile tööle kandideerimise avalduse või registreerute veebiseminarile või 
koolitusele. Võime ka automaatselt koguda isikuandmeid siis, kui te meiega suhtlete, näiteks küpsiste 
ja sarnaste tehnoloogiate kaudu, sealhulgas selliseid andmeid nagu IP-aadress, millelt te meie saiti 
vaatate (küpsiste kohta vt selle jaotise lõpus). Kogume isikuandmeid ka kolmandatelt isikutelt, 
näiteks teavet tervishoiulitsentside kohta. 

Isikuandmete liigid ja hulk, mida me konkreetse isiku kohta kogume, olenevad meie suhtest selle 
isikuga ja eesmärkidest, milleks me tema isikuandmeid kasutame. Kogume isikuandmeid eri 
kategooriate isikutelt, kes on muu hulgas järgmised: 

• meie digilahenduste (nt meie veebisaitide ja rakenduste) vaatajad;
• tervishoiutöötajad;
• meie teenusepakkujate, tarnijate, töövõtjate ning äripartnerite töötajad ja esindajad;
• uuringute tegijad ja teadlaskonna liikmed;
• tööle kandideerijad;
• uuringutes osalejad.

Teie edastatud isikuandmed 

Kogume isikuandmeid, mille olete otsustanud meile edastada, näiteks kui registreerute osalema 
kliinilises uuringus, täidate küsitlusi, suhtlete klienditoe esindajatega, teatate farmakoloogilistest 
probleemidest ja muudest kaebustest, külastate meie kontoreid, kandideerite tööle jm. 

Olenevalt teie suhtest meiega võite esitada meile järgmisi isikuandmete liike: 
• identifikaatorid ja kontaktandmed, nt teie nimi, varjunimi, postiaadress, e-posti aadress,
telefoninumber, linn, osariik ja elukohariik, valitsuse väljastatud tunnused (näiteks passi või juhiloa 
number), konto nimi ja salasõna, tervisekindlustuse number, finantskonto numbrid ja muud 
sarnased tunnused; 
• demograafilised andmed, nt teie sissetulekutase, perekonnaseis, etniline kuuluvus, sünnipärane
ja sotsiaalne sugu, vanus, seksuaalsättumus, rahvuslik päritolu, puude staatus, kodakondsus ja 
tööloastaatus; 
• terviseandmed, nt teie diagnoositud seisundid, pärast Viatrise toote võtmist kogetud sümptomid,
ravimite kasutamine, toitumispiirangud ja muud teie füüsilise, vaimse või emotsionaalse tervisega 
seotud andmed; 
• äriandmed, nt arved, maksetingimused ja graafikud, finantskonto andmed ja teave osutatud
teenuste kohta; 
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• biomeetrilised andmed, nt näo geomeetria, vikerkesta mustrid ja muud bioloogilised andmed;
• kutsealased andmed, nt tervishoiulitsentside numbrid, praegune ja varasemad tööandjad,
praegune ja varasem palk, haridus, teie CV-s või elulookirjelduses esitatud teave ning teie välimuse 
või hääle pildid ja salvestised; 
• eelistused ja ankeedivastused, nt teie eelistatud suhtlusvahendid ja vastused küsitlustele,
sealhulgas kliendi rahulolu küsitlustele. 
Isikuandmed, mida me automaatselt kogume 

Võime teiega suhtlemisel automaatselt koguda isikuandmeid sisaldavat teavet, näiteks kui vaatate 
meie digilahendusi, loete meie turundusteateid, sh e-kirju, võtate meiega ühendust, ostate meilt 
tooteid, kandideerite tööle, osalete meie korraldatud üritustel jm. 

Olenevalt suhtlusviisist võime koguda järgmisi isikuandmete liike: 
• identifikaatorid ja kontaktandmed, nt seadmete identifikaatorid (nt IP- ja MAC-aadressid, küpsiste
identifikaatorid, seadme reklaami identifikaatorid), kasutajanimi ja salasõna, e-posti aadress, 
telefoninumber ja muud sarnased identifikaatorid; 
• kasutamise ja seadme andmed, nt vaadatud veebisaidid, brauseri tüüp ja versioon, ajavöönd ja
asukoht, brauseri pistikprogrammi tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm, meie 
veebisaitidele ja rakendustele juurdepääsuks kasutatavate seadmete muu tehnoloogia, edastatud 
andmete maht, asukohaandmed (nt tuletatud IP-aadressi järgi või saadud GPS-i kaudu) ja toimingud 
reklaamidega; 
• terviseandmed, nt teie sirvimistegevuse põhjal tehtud järeldused teie võimalike seisundite kohta;
• äriandmed, nt ostetud või näidistena saadud toodete ja teenuste andmed;
• biomeetrilised andmed, nt näo geomeetria, vikerkesta mustrid ja muud bioloogilised andmed.
Kasutame oma e-kirjades ja digilahendustes küpsiseid ja nendega seotud digitaalseid 
jälgimistehnoloogiaid (edaspidi: küpsised). Seejuures võime meie või võivad kolmandad isikud 
koguda isikuandmeid aja jooksul toimunud veebitegevuste kohta ning tegevuse kohta kolmandate 
isikute veebisaitidel või võrguteenustes. Lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame küpsiseid, leiate 
meie küpsiseteatest. Me ei reageeri praegu veebibrauseri „ära jälgi“ signaalidele ega muudele 
sarnastele mehhanismidele. 
Isikuandmed, mida kogume kolmandatelt isikutelt 

Võime saada teie isikuandmeid kolmandatelt isikutelt, näiteks kui saame turundusloendi tarnijatelt 
kontaktandmeid meie turundus- ja müügialgatuste toetamiseks või kui saame kutselitsentsi andmed 
tervishoiuteenuse osutajate esitatud teabe kinnitamiseks. 

Kolmandad isikud, kellelt me isikuandmeid saame, kuuluvad tavaliselt järgmistesse kategooriatesse: 

• riiklikud allikad;
• avalikult kättesaadavad andmed;
• sotsiaalmeedia platvormid;
• turundusloendi tarnijad;
• reklaamipartnerid;
• analüüsiteenuste osutajad;
• maksete töötlejad;
• andmete täiendamise pakkujad;
• äripartnerid, näiteks ürituse kaastoetajad.

Kogume kolmandatelt isikutelt järgmisi isikuandmete liike: 
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• identifikaatorid ja kontaktandmed, nt nimi, postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber, üldine
asukoht (näiteks linn, osariik ja riik), kasutajanimi ja seadme identifikaatorid (sealhulgas küpsiste 
identifikaatorid ja seadme reklaamitunnused); 
• demograafilised andmed, nt teave sissetulekutaseme, vanuse, sünnipärase ja sotsiaalse soo,
seksuaalsättumuse, rahvusliku päritolu ja puude seisundi kohta; 
• kasutus- ja seadme andmed, nt sirvimis- ja otsinguajalugu ning toimingud reklaamidega;
• terviseandmed, nt teave sotsiaalmeedia platvormidel kättesaadavaks tehtud Viatrise toodetele
reageerimise kohta; 
• kasutamise ja seadme andmed, nt vaadatud veebisaidid, brauseri tüüp ja versioon, ajavöönd ja
asukoht, brauseri pistikprogrammi tüübid ja versioonid, operatsioonisüsteem ja platvorm, meie 
veebisaitidele ja rakendustele juurdepääsuks kasutatavate seadmete muu tehnoloogia, edastatud 
andmete maht, asukohaandmed (nt tuletatud IP-aadressi järgi või saadud GPS-i kaudu) ja toimingud 
reklaamidega; 
• äriandmed, nt ostetud või näidistena saadud toodete ja teenuste andmed ning järeldused
elanikkonnasegmentide kohta, kuhu võite kuuluda. 

2. Miks me isikuandmeid töötleme?

Konkreetsed eesmärgid, milleks Viatris eraisiku isikuandmeid töötleb, olenevad meie suhtest selle 
eraisikuga. Üldjuhul töötleb Viatris isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: 
• seaduslikuks äritegevuseks, muu hulgas turundus, reklaam, müük klientidele, klienditugi,
maksete vastuvõtmine, lepingute sõlmimine, lepingute sõlmimine kolmandatest isikutest 
teenuseosutajatega, kliiniliste uuringute uurijate identifitseerimine, pettuste vältimine ning 
kaupade ja teenuste hankimine; 
• meie toodete, kaupade või teenuste tarnimiseks, sealhulgas teie soovitud tehingute tegemine
ning vajaduse korral kinnitamine, et te vastate soovitud toote, kauba või teenuse saamise 
kriteeriumidele juhul, kui seda pakutakse vaid teatud rühmadele; 
• eraisikutega suhtlemiseks, sealhulgas klientide, kasutajate ja teiste eraisikute küsimustele,
päringutele ja kaebustele vastamine, annetuste, sponsorluse, stipendiumide või heategevuse 
taotlustele vastamine ning eraisikute teavitamine töövõimalustest Viatrises; 
• teabe ja reklaami pakkumiseks, näiteks niisuguste kaupade, teenuste ja toodete digireklaam või
otseturundus, mis võivad meie arvates olla teile kasulikud, asjakohased või huvipakkuvad; 
• koolituse, hariduse ja toetuste pakkumiseks, näiteks meie koolitus- ja haridusprogrammid, mida
pakume tervishoiutöötajatele, või toetused, mida tervishoiutöötajad saavad taotleda; 
• eraisiku kandidatuuri hindamiseks, näiteks Viatrises tööle kandideerimise avalduse menetlemisel
või toetuse määramisel; 
• teadus- ja arendustegevuseks, sealhulgas olemasolevate toodete ja teenuste täiustamine ning
uute väljatöötamine; 
• meie digilahenduste pakkumiseks, hooldamiseks, arendamiseks ja täiustamiseks, sealhulgas
meie veebisaitide, rakenduste, teenuste ja platvormide; 
• meie süsteemide ja digilahenduste turvalisuse säilitamiseks, parandamiseks ja uurimiseks;
• juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks et täita ravimite ja muude tervishoiutoodete uurimise,
arendamise, ravimiohutuse järelevalve, turustamise ja reklaamiga seotud kohustusi ning vastata 
kohtukutsetele või ametiasutuste päringutele; 
• meie, teie ja kolmandate isikute õiguste, huvide ja turvalisuse kaitsmiseks ning meie õiguste
teostamiseks ja kaitsmiseks; 
• anonüümsete, anonüümitud või koondatud andmestike loomiseks. Niisugused andmestikud ei

4



kuulu selles teates käsitlevate isikuandmete hulka. Anonüümseid, anonüümitud või koondatud 
andmestikke võime kasutada mis tahes eesmärgil. 
Isikuandmeid, mida teatavate jurisdiktsioonide seadustes käsitletakse isikuandmete eriliikidena, 
võime töödelda järgmistel lisaeesmärkidel ulatuses, milles see on asjakohane, vajalik ja 
kohaldatavas kohalikus õiguses lubatud: 
• demograafilised andmed – kasutame teavet teie seksuaalsättumuse, rassi, etnilise kuuluvuse ja
puude kohta konkreetsetel põhjustel, näiteks kliiniliste uuringute jaoks või sisulise võrdsete 
võimaluste jälgimise ja aruandluse tagamiseks, mis on teatavates jurisdiktsioonides seadustega 
nõutud; 
• biomeetrilised andmed – kasutame biomeetrilisi andmeid konkreetsetel eesmärkidel, näiteks
kliiniliste uuringute jaoks; 
• terviseandmed – kasutame terviseandmeid patsiendi tugiprogrammideks ja võime mõnel juhul
saada terviseandmeid kliiniliste uuringute ja nendega seotud tegevuste jaoks. 

3. Töötlemise seaduslikud alused

Teatavates jurisdiktsioonides nõutakse, et meil oleks seaduslik alus teie isikuandmete töötlemise 
põhjendamiseks. Asjakohasel juhul võivad õiguslikud alused, millele Viatris tugineb konkreetse 
töötlemistoimingu põhjendamiseks, erineda seaduslikust alusest, mida kasutatakse teistsuguse 
töötlemistoimingu põhjendamiseks. Viatris tugineb isikuandmete töötlemisel järgmistele 
seaduslikele alustele, nagu on lubatud kohaldatava õigusega: 

• töötlemine, mis on vajalik lepingute läbirääkimiseks, sõlmimiseks või täitmiseks;
• töötlemine juriidiliste ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks;
• töötlemine rahvatervise valdkonna avalikes huvides;
• töötlemine meie õigustatud huvide edendamiseks, sealhulgas meie seadusliku äritegevusega
seotud huvid (muu hulgas meie toodete ja teenuste täiustamine, teiega suhtlemine, meie 
süsteemide turvamine); 
• töötlemine teie nõusoleku alusel.

Kui seadus seda nõuab, võime küsida teie nõusolekut teatud isikuandmete liikide kogumiseks ja 
kasutamiseks (näiteks seoses meie otseturundustegevusega ja küpsiste kasutamisega). Kui küsime 
teie nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, võttes 
meiega ühendust selle teate lõpus olevate kontaktandmete kaudu. See ei mõjuta enne nõusoleku 
tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust. 

Seadusega nõutud juhul võime küsida teie sõnaselget nõusolekut isikuandmete eriliikide kogumiseks 
ja kasutamiseks (vt eespool 2. jaotise lõppu). Isikuandmete eriliike võime kooskõlas kohaldatava 
õigusega töödelda muu hulgas teadusuuringute tegemiseks, ennetava ja töötervishoiu eesmärgil, 
tervishoiuteenuse osutaja või muu tervishoiutöötajaga sõlmitud lepingu alusel, töölevõtmise 
eesmärgil, sotsiaalkindlustuse või sotsiaalkaitseseaduse alusel, olulise avaliku huviga seotud 
põhjustel või kui see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks. 

Teie isikuandmete töötlemise kohta lisateabe saamiseks võite pöörduda meie andmekaitseametniku 
poole. 

4. Isikuandmete avaldamine
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Seadusega nõutud juhtudel ei üüri, müü ega jaga Viatris teie isikuandmeid kõrvalistele isikutele 
nende otseturunduse eesmärgil ilma teie loata. Muidu võime siiski avaldada teie isikuandmeid 
järgmistele kolmandate isikute kategooriatele ilma teie nõusolekuta, nagu on lubatud kohaldatavas 
õiguses: 
• Viatrise kontserni liikmed, sealhulgas meie sidus- ja tütarettevõtted ning USA-s asuv Viatris Inc.;
• teenuseosutajad, kes töötlevad isikuandmeid Viatrise nimel;
• isikud, kellel on seaduslik õigus isikuandmetele juurde pääseda, sealhulgas vajaduse korral
õiguskaitseorganid, luureteenistused, pädevad haldus- ja kohtuasutused ning isikud, kellel on kehtiv 
kohtukutse, määrus või muu kohtudokument; ja 
• potentsiaalsete äritehingutega seotud isikud, sealhulgas potentsiaalsed omandajad ja muud
sidusrühmad ühinemise või õigusliku ümberkorraldamise korral, näiteks ülevõtmise, ühisettevõtte, 
loovutamise, eraldamise, võõrandamise või pankroti korral. 

Samuti võime avaldada teie isikuandmeid niisugustele kolmandatele isikutele nagu 
suhtlusvõrgustikud ja teised saidid, kui annate meile korralduse ja loa jagada oma isikuandmeid 
selliste saitide või muude üksustega, mis ei kuulu eespool loetletud kategooriatesse. 

5. Isikuandmete piiriülene edastamine

Viatris tegutseb üle maailma ja kooskõlas kehtivate seadustega võib teie isikuandmeid töödelda 
jurisdiktsioonides, kus isikuandmeid ei kaitsta samal tasemel nagu teie asukohajärgses 
jurisdiktsioonis. 

Isikuandmete piiriülesel edastamisel astume samme, et kehtestada selliste isikuandmete kaitsmiseks 
turvameetmeid vastavalt kehtivatele seadustele. Need turvameetmed võivad hõlmata järgmist: 

• isikuandmete edastamine vastuvõtjatele, kes asuvad riikides, kus peetakse isikuandmeid piisaval
tasemel kaitstuks, sealhulgas Euroopa Liidust pärinevate isikuandmete edastamine riikidesse, kus 
Euroopa Komisjoni arvates on isikuandmete piisav kaitse tagatud; ja 
• lepingulisi kaitsemeetmeid sisaldavate lepingute sõlmimine, näiteks Euroopa Komisjoni
heakskiidetud tüüptingimused. 
Palun võtke meiega ühendust, kui teil on küsimusi oma isikuandmete edastamise kohta (vt jaotist 
„Meie kontaktandmed“). 

6. Andmete turvalisus ja säilitamine

Viatris rakendab mitmesuguseid tehnilisi, korralduslikke, füüsilisi ja organisatsioonilisi meetmeid 
isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmiseks. Kuigi me kohaldame meetmeid teie 
isikuandmete kaitsmiseks, ei saa me tagada töödeldavate isikuandmete täielikku turvalisust. 

Seadusega nõutud juhtudel säilitab Viatris isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende 
eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid koguti, või kehtivate seadustega nõutud aja jooksul 
(olenevalt sellest, kumb on pikem). 

Teie isikuandmete säilitamisaja määramisel arvestab Viatris järgmisi tegureid: 

• isikuandmete maht, laad ja tundlikkus;
• andmete loata kasutamisest või avaldamisest tuleneva võimaliku kahju oht;
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• töötlemise eesmärgid ja kas suudame neid eesmärke saavutada muude vahenditega ja
• kohaldatavad õigusnõuded.

Kui teie isikuandmete säilitamine pole enam vajalik eesmärkidel, milleks need on kogutud, või kui 
selliste isikuandmete säilitamine pole seadusega enam nõutud, siis kustutame, anonüümime või 
koondame need isikuandmed nii, et need ei ole enam teiega seotud. 

7. Teie valikud ja õigused

Teatavates jurisdiktsioonides on eraisikutel teatud õigused seoses oma isikuandmete töötlemisega. 
Nii on see juhul, kui teie või teiega suhtlev Viatrise tütar- või sidusettevõte asub Euroopa Liidus või 
Ühendkuningriigis, kuigi need õigused võivad kehtida ka teistes jurisdiktsioonides. Need õigused ei 
kehti kõigile ega pruugi kehtida igas olukorras. Olenevalt kohaldatavast õigusest võivad teil olla 
järgmised õigused: 

• õigus isikuandmetega tutvuda;
• õigus isikuandmete parandamisele (kui teie isikuandmed on ebaõiged, mittetäielikud või
aegunud); 
• õigus isikuandmete kustutamisele;
• õigus töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta (kui me töötlesime isikuandmeid teie nõusoleku
alusel). Pange tähele, et nõusoleku tagasivõtmine kehtib ainult edaspidiste töötlemistoimingute 
kohta; 
• õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes;
• õigus isikuandmete töötlemist piirata;
• õigus taotleda isikuandmete edastamist teile või kolmandale isikule;
• õigus keelata teatud andmeedastused kolmandatele isikutele.

Sellise õiguse kasutamiseks, mis teil teie arvates võib kehtiva õiguse alusel olla, pöörduge palun meie 
andmekaitseametniku poole. Võimalik, et peame enne teie taotluse täitmist teie isiku tuvastama (kui 
olete California elanik, vaadake ka allpool olevat jaotist andmekaitse kohta Californias). 

Kui arvate, et me ei ole teie taotlust täitnud või teie kaebust rahuldanud, võib teil olla õigus esitada 
kaebus ka teie jurisdiktsiooni pädevale andmekaitse- või muule reguleerivale asutusele. 

8. Laste andmed
Me ei töötle teadlikult alla 16-aastaste isikute isikuandmeid ilma alaealise eestkostja loata, välja 
arvatud juhul, kui see on kohaldatava õigusega lubatud. Kui teil on põhjust arvata, et töötleme 
alaealise isikuandmeid ilma alaealise eestkostja loata, palun teavitage meid sellest 
aadressil dataprivacy@viatris.com. Pange tähele, et teatud olukordades võime alaealiste 
isikuandmeid töödelda konkreetsete tegevuste, näiteks kliiniliste uuringute jaoks. Sellise töötlemise 
suhtes kehtivad eraldi põhimõtted ja protseduurid, sealhulgas lisateated. 

9. Teate muudatused

Võime andmekaitseteadet vajaduse korral muuta. Soovitame teil teadet regulaarselt lugeda ja 
vaadata teate viimase muutmise kuupäeva, mis on märgitud teate alguses ja lõpus. Kui teeme 
teatesse olulise muudatuse, püüame teid sellest teavitada, avaldades selle kohta teate oma 
veebisaidil või teavitades teid seaduses ettenähtud viisil. 
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10. Meie kontaktandmed

Oma õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluse esitamiseks võite meiega 
ühendust võtta: 
• e-posti aadressil dataprivacy@Viatris.com;
• postiaadressil Head of Global Privacy, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, USA

11. Andmekaitse Californias
Klõpsake siin, et lugeda California elanikele mõeldud lisateadet. 

12. LISA – Vastutavate töötlejate loend

Asjaomaste vastutavate töötlejate ja vastutavate üksuste tabeli vaatamiseks klõpsake siin. 

MYL-EE-21-31
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