
 

 

 

Obvestilo o zasebnosti deležnikov družbe Biogen 

Datum: 1. januar 2022 

 

To obvestilo opisuje, kako družba Biogen Pharma, d. o. o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, 
Slovenija (v nadaljevanju: družba »Biogen«) zbira in obdeluje vaše osebne podatke kot plačnik, vladni 
uradnik, javni uslužbenec, zaposleni v združenju bolnikov ali zavarovalni družbi ali katerakoli druga 
stranka, s katero družba Biogen sodeluje na redni osnovi in ki ni bolnik ali zdravstveni delavec (v 
nadaljevanju: »deležnik«). 

Katere osebne podatke zbira in uporablja družba Biogen? 

Družba Biogen bo zbirala in uporabljala naslednje osebne podatke o vas: 

(i)  vaše kontaktne podatke, kot so vaše ime in priimek, naziv, naslov, e-poštni naslov, številka faksa 
ter stacionarna in mobilna telefonska številka; 

(ii)  poklicne podatke o vas, vključno z zaposlitveno zgodovino, akademskim ozadjem, strokovnim 
področjem in specializacijo, objavami in govori in interesom v zvezi z zdravili družbe Biogen, in 

(iii) podatke glede interakcij med družbo Biogen in vami, kot so zapisi pogovorov in korespondence. 

Družba Biogen zbere večino teh podatkov neposredno od vas prek vaše interakcije z družbo Biogen, 
vendar tudi iz javno dostopnih virov (npr. spleta) in iz podatkovnih baz podjetij, ki vsebujejo podatke o 
deležnikih (npr. profesionalne zbirke podatkov). 

Zakaj družba Biogen zbira in uporablja moje osebne podatke? 

Družba Biogen zbira in uporablja vaše osebne podatke z namenom ohranjanja in utrjevanja poslovnega 
odnosa z vami ter izdelave profila o vas za boljše razumevanje vaših strokovnih področij in tematik, ki 
vas zanimajo. Družba Biogen ima legitimne interese za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za 
upravljanje poslovnega odnosa z našimi deležniki. 

S kom družba Biogen deli moje osebne podatke? 

Družba Biogen deli vaše osebne podatke z ostalimi tretjimi strankami. Osebne podatke lahko razkrijemo 
družbam v naši skupini za namene, ki so opisani v tem obvestilu. Družba Biogen lahko uporabi storitve 
tretjih strank, kar lahko zahteva razkritje vaših osebnih podatkov tovrstnim tretjim strankam. Te 
vključujejo ponudnike storitev, ki pomagajo družbi Biogen pri naših dejavnostih obdelave podatkov, npr. 
z zagotavljanjem tehnologije oblaka in prostora za shranjevanje podatkov. Ti prenosi lahko vključujejo 
prenose izven vaše države v države, ki nimajo vzpostavljene ustrezne ravni varovanja vaših osebnih 
podatkov, kot jih zagotavlja vaša nacionalna ali evropska zakonodaja o zaščiti podatkov. V teh primerih 
družba Biogen naredi vse potrebno, da zagotovi, da so vaši podatki ustrezno varovani, če se prenašajo 
v take države, denimo z uporabo standardnih pogodbenih klavzul za zagotovitev ustrezne ravni zaščite 
podatkov. Na vašo prošnjo bo družba Biogen zagotovila nadaljnje informacije o prejemnikih osebnih 
podatkov in sporazumih o prenosu podatkov s prejemniki izven vaše države/Evropskega 
gospodarskega prostora. 

Družba Biogen lahko zbira, uporablja in razkriva vaše osebne podatke tretjim strankam, kadar meni, da 
je to potrebno za zagotovitev skladnosti z veljavnimi zakoni, da zaščiti ključne interese katere koli 
osebe, ali kadar je to potrebno za uveljavljanje, vzpostavitev ali obrambo pravnih pravic družbe Biogen. 
Če tretja stranka pridobi celoten ali bistven del poslovanja ali premoženja družbe Biogen, se lahko vaši 
osebni podatki razkrijejo v povezavi s to prodajo. 

Družba Biogen hrani vaše osebne podatke le tako dolgo, kot je to potrebno za namene, za katere so 
bili zbrani, pri čemer upošteva zakonsko predpisano dobo hranjenja. 

Kakšne so moje pravice? 

Z družbo Biogen lahko kadar koli stopite v stik, če želite dostop do svojih osebnih podatkov ali če 
potrebujete informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas (denimo o viru osebnih podatkov). 
Obenem imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov iz upravičenih razlogov, prav tako 
pa lahko zaprosite za njihov popravek ali izbris. 



 

 

Podatki za stik 

V skladu z zakonodajo o zaščiti podatkov je »upravljavec« pravna oseba, ki je odgovorna za varovanje 
vaših osebnih podatkov in pomoč pri uveljavljanju vaših pravic v zvezi z zaščito podatkov. Družba 
Biogen je upravljavec za vaše osebne podatke v zvezi s tem obvestilom. Če imate vprašanja ali 
pomisleke o tem obvestilu ali obdelavi vaših osebnih podatkov oziroma bi želeli uveljaviti svoje pravice, 
kot je opredeljeno zgoraj, kontaktirajte vaš Biogenov kontakt. S pooblaščeno osebo za zaščito podatkov 
družbe Biogen lahko stopite v stik tako, da pošljete e-poštno sporočilo na privacy@biogen.com. Če 
menite, da je prišlo do kršitev vaših pravic do zasebnosti, lahko po potrebi vložite pritožbo pri svojem 
lokalnem organu za zaščito podatkov. 
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