PRIVATUMO POLITIKA
2021 07 01
Gerb.
2018-05-25 įsigaliojus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES)
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų
judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas, BDAR),
mes, „Zentiva Group, a.s.“, Lietuvos filialas, adresas: Jogailos g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.,
LT-01116,
Įm. kodas: 304802584 (toliau – Bendrovė),
„Zentiva“ grupei priklausantis juridinis asmuo arba asmenys kartu su kitais juridiniais subjektais,
nurodytais šios Privatumo politikos P dalyje (toliau įprastai ir bendrai vadinamais „Zentiva“
ir (arba) „mes“ ir (arba) Filialais), kaip (bendrieji) duomenų valdytojai,
atsižvelgdami į BDAR 13 ir 14 straipsnius, šiame Privatumo politikos dokumente norėtume išsamiai
aptarti gaires, taikomas mums patikėtų asmens duomenų tvarkymui (kai asmens duomenys
apibrėžiami kaip „bet kuri informacija, susijusi su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali
būti nustatyta“), įskaitant:
✓ Jūsų Asmens duomenų gavimo būdus;
✓ Jūsų Asmens duomenis (ir jų kategorijas), kurie gali būti tvarkomi;
✓ duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių yra renkami Asmens duomenys, ir Duomenų tvarkymo
teisinį pagrindą;
✓ sąlygas, kuriomis Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleidžiami;
✓ vaikų privatumo politiką;
✓ tarptautinį Asmens duomenų perdavimą;
✓ būdus, kurių pagalba užtikrinamas Jūsų Asmens duomenų saugumas;
✓ būdus, kurių pagalba užtikrinamas Jūsų Asmens duomenų tikslumas;
✓ būdus, padedančius sumažinti renkamų Asmens duomenų kiekį;
✓ Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpį;
✓ Jūsų turimas su Asmens duomenimis susijusias teises;
✓ tiesioginę rinkodarą;
✓ kontaktinę informaciją;
✓ šioje Politikoje vartojamas sąvokas ir jų apibrėžtis;
✓ šios Politikos peržiūras;
✓ Bendrųjų duomenų valdytojų sąrašą ir „Zentiva“ įmonių valdymą („Zentiva“ filialų sąrašas).
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(A) Kaip mes gauname Jūsų Asmens duomenis

Paprastai Jūsų Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų. Be to, tam tikrais atvejais Jūsų Asmens
duomenis gauname automatiškai, kai apsilankote mūsų Interneto svetainėje. Norėdami sužinoti
daugiau, susipažinkite su mūsų slapukų politika: https://www.zentiva.lt/cookies.
Taip pat tam tikrais Jūsų Asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių. Todėl vykdydami savo veiklą
Jūsų Asmens duomenis galime gauti bet kuriuo būdu (pvz., bendraujant asmeniškai, pokalbių
telefonu arba susirašinėjimo metu, elektroniniu ir (arba) popieriniu formatu) iš šių šaltinių:
✓ kitų „Zentiva“ grupei priklausančių juridinių asmenų (nurodytų šios Privatumo politikos P dalyje,
„Zentiva“ grupei priklausančių juridinių asmenų sąraše); ir (arba)
✓ kitų valstybinių ar privačių juridinių subjektų, turinčių teisinį subjektiškumą arba jo neturinčių
(pvz., jūsų darbdavys, kitos centrinės / vietos institucijos / valdžios institucijos, vykdančios savo
teisinius įsipareigojimus, įskaitant kontrolės ir tyrimų procedūras arba mūsų verslo partneriai ir
pan.); ir (arba)
✓ įvykus įmonių susijungimui, įsigijus finansinį turtą, dėl skolos perleidimo; ir (arba)
✓ informacijos, kurią pateikė kiti asmenys (pvz., asmenys, pranešę „Zentiva“ apie šalutinį poveikį,
kurį įtariate jūs, lengvųjų automobilių avarijose dalyvavę asmenys, kurie nėra į avariją patekusios
transporto priemonės savininkai); ir (arba)
✓ viešųjų šaltinių (pvz., literatūra).
Tokiu atveju, kai Jūsų Asmens duomenis mums pateikia trečioji šalis, laikysime, kad jūs esate
anksčiau suteikę teisę naudoti ir atskleisti Jūsų Asmens duomenis. Trečiosios šalies pareiga yra
užtikrinti, kad prieš naudodama ir mums atskleisdama Jūsų Asmens duomenis, ji turėtų atitinkamą
leidimą tai atlikti. Taip pat, kai trečiosios šalies Asmens duomenis mums pateikiate jūs, laikysime,
kad jūs esate anksčiau gavę atitinkamos trečiosios šalies leidimą tai atlikti. Tokiu atveju, kai
tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kuriuos gavome iš trečiosios šalies, kuri yra juridinis asmuo,
pastarasis privalo jums pateikti atitinkamą informaciją dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo,
įskaitant pranešimą apie duomenų atskleidimą mums. Jei tokia trečioji šalis (juridinis asmuo)
nepateikia jums reikalingos informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant
pranešimą apie duomenų atskleidimą mums, prašome susisiekti su šia trečiąja šalimi (juridiniu
asmeniu) tiesiogiai.
(B) Jūsų Asmens duomenys (ir jų kategorijos), kuriuos galime tvarkyti

Vykdydami savo veiklą galime rinkti Jūsų Asmens duomenis popieriniu ir (arba) elektroniniu
formatu. Bet kokiu kitu būdu saugosime, įrašysime ir tvarkysime Jūsų Asmens duomenis
vadovaudamiesi taikytinais teisės aktais ir šioje Privatumo politikoje nustatytomis gairėmis.
Bendroji duomenų rinkimo taisyklė yra rinkti ir prašyti perduoti tik tokius Asmens duomenis, kurie
yra aktualūs ir apsiriboja tuo, ko reikalauja mūsų veiklos pagrindas, priklausomai nuo mūsų santykių
su jumis pobūdžio.
Taip pat pagal bendrus duomenų rinkimo principus, duomenys, priklausantys tokioms Asmens
duomenų kategorijoms, kurios yra laikomos specialiomis, nėra renkami. Tai apima duomenis,
atskleidžiančius rasinę ar etninę kilmę, politinius, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę
profesinėse sąjungose, taip pat genetinius bei biometrinius duomenis, kurių pagalba galima nustatyti
fizinio asmens tapatybę, ir duomenis apie atitinkamo asmens sveikatą ar lytinį gyvenimą
(Neskelbtini asmens duomenys). Išimtys taikomos esant specifinėms ir išskirtinėms aplinkybėms,
kaip tai numato Asmens duomenų apsaugos teisės aktai (pvz., siekiant užtikrinti aukštus žmonėms
skirtų farmacijos produktų ar medicinos prietaisų kokybės ir saugos standartus).
Todėl jeigu:
2 psl. iš 20

➢ Dėl bet kokių priežasčių nuspręsite apsilankyti mūsų Interneto svetainėje (net jei tai atliksite
tik informaciniais tikslas) ir priimti visus mūsų slapukus (https://www.zentiva.lt/cookies),
tvarkysime tik tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti su jumis ir su jūsų tapatumo
nustatymu internete, pavyzdžiui:
✓ IP adresas;
✓ interneto naršyklės tipas;
✓ kalbos nustatymai;
✓ prieigos seansai.
➢ Dėl bet kokių priežasčių nuspręsite su mumis susisiekti arba susisieksite su mumis bet kokiu
kitu būdu, tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti su jumis ir kuriuos jūs
nuspręsite mums atskleisti, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
✓ kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas) / (asmeninis / darbo) telefono numeris,
pašto adresas – jeigu taikoma;
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
✓ fizinis ir (arba) elektroninis parašas;
✓ sritis / profesinė veikla / profesija / darbo vieta / titulas / specialybė / išsilavinimo
laipsnis / akademinis titulas – jeigu taikoma;
➢ Dėl bet kokių priežasčių nuspręsite užsiprenumeruoti mūsų naujienlaiškius, tvarkysime
tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti su jumis, pavyzdžiui, bent šią informaciją:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
✓ kontaktiniai duomenys (asmeninis / darbo el. pašto adresas);
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma, įskaitant, bet
neapsiribojant jūsų sutikimo davimu ir (arba) atšaukimu);
➢ Bet kokiu būdu ir bet kuriuo keliu nuspręsite mums pranešti apie pastebėtą nepageidaujamą
reakciją, Jūsų Asmens duomenys bus laikomi referento (asmens, pranešusio apie įtariamą
nepageidaujamą įvykį) duomenimis ir tvarkomi atitinkamai, pavyzdžiui, bent ši informacija:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
✓ kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai ar pašto adresas (el. pašto
adresas) arba (asmeninis / darbo) telefono numeris);
✓ jūsų kvalifikacija (tokiu atveju, jei esate Sveikatos priežiūros specialistas (-ė));
✓ nepageidaujamą reakciją patyrusio asmens inicialai ir (arba) kiti identifikavimo
duomenys, tokie kaip gimimo data, amžius / amžiaus kategorija, lytis, nėštumo
laikotarpis (jei toks yra);
✓ pastebėtos nepageidaujamos reakcijos aprašymas, pavyzdžiui, patirti požymiai ir
simptomai, data ir laikas, kada buvo pastebėta nepageidaujama reakcija, ir
nepageidaujamos reakcijos poveikis;
✓ balsas (tokiu atveju, jei apie pastebėtą nepageidaujamą reakciją pranešate
naudodami paskirtą farmakologinio budrumo tarnybos telefono liniją);
✓ parašas (fizine ir (arba) elektronine forma – jei taikoma);
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
✓ susijusio produkto pavadinimas.
➢ Bet kokiu būdu ir bet kuriuo keliu nuspręsite mums pateikti skundą dėl produkto kokybės,
Jūsų Asmens duomenys bus laikomi pareiškėjo (asmens, pateikusio skundą dėl produkto
kokybės) duomenimis ir tvarkomi atitinkamai, pavyzdžiui, bent ši informacija:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
✓ kontaktiniai duomenys (adresas korespondencijai ar pašto adresas (el. pašto
adresas) arba (asmeninis / darbo) telefono numeris);
✓ jūsų kvalifikacija (tokiu atveju, jei esate Sveikatos priežiūros specialistas (-ė));
✓ skundo dėl produkto kokybės turinys;
✓ parašas (fizine ir (arba) elektronine forma – jei taikoma);
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
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➢

➢

➢

➢

✓ susijusio produkto pavadinimas.
Norėtumėte tapti „Zentiva“ darbuotoju ir todėl mūsų Karjeros portale, kurį galite pasiekti
mūsų svetainės viršuje spustelėję „Karjera“, užpildysite Kandidato anketą ir pateiksite Prašymą
priimti į darbą arba susisieksite su mumis bet kokiu kitu būdu, t. y. atsakydami į mūsų ankstesnę
užklausą arba savo pačių iniciatyva, tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti
su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
✓ kontaktiniai duomenys (telefono numeris, pašto adresas (el. pašto adresas));
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
✓ duomenys apie pageidaujamas pareigas / skyrių / miestą;
✓ duomenys apie išsilavinimą, mokymus ir profesinę patirtį (duomenys, kuriuos
pateikiate savo gyvenimo aprašyme);
✓ parašas (fizine ir (arba) elektronine forma – jei taikoma);
✓ kiti duomenys: duomenis, kuriuos nusprendžiate pateikti savo gyvenimo aprašyme
ir motyvaciniame laiške.
Kandidatų atrankos ir įdarbinimo procesas nereikalauja jokių kitų Asmens duomenų,
įskaitant (tačiau jais neapsiribojant):
✓ vaizdas (nuotrauka);
✓ asmens tapatybės dokumentų kopijos;
✓ išsilavinimo diplomų kopijos;
✓ informacija apie jūsų sveikatos būklę ir pan.
Tokiu atveju, jei jūs dėl bet kokių priežasčių, bet kokiu būdu ir forma, teisėtai ar pagal
susitarimą atstovaujate juridinį asmenį (valstybiniai ar privatūs subjektai, turintis arba
neturintys teisinio subjektiškumo), tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti
su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė);
✓ kontaktiniai duomenys (pašto / sąskaitų faktūrų siuntimo adresas, el. pašto adresas,
(asmeninis / darbo) telefono numeris);
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
✓ sritis / profesinė veikla (darbo vieta, titulas, vizitinė kortelė);
✓ parašas (fizine ir (arba) elektronine forma – jei taikoma).
Tokiu atveju, jei nuspręsite su Mumis pasirašyti sutartį, tvarkysime tokius Jūsų Asmens
duomenis, kurie yra susieti su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo atpažinties numeris
/ nacionalinis tapatybės numeris);
✓ kontaktiniai duomenys (namų / sąskaitų faktūrų siuntimo adresas, (asmeninis /
darbo) telefono numeris, el. pašto adresas);
✓ sritis / profesinė veikla – jei taikoma (darbo vieta, profesija, titulas, specialybė,
išsilavinimo laipsnis, akademinis titulas, kiek tai tinkama);
✓ parašas (fizinė ir (arba) elektroninė forma);
✓ dokumentai / įrodymai apie sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą.
Tokiu atveju, jei esate Sveikatos priežiūros specialistas (-ė) ir su mumis bendradarbiaujate,
tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, profesinės tapatybės kortelės numeris –
jei toks yra);
✓ kontaktiniai duomenys ((asmeninis / darbo) telefono numeris, (asmeninis / darbo)
el. pašto adresas);
✓ sritis / profesinė veikla (darbo vieta, profesija, titulas, specialybė, išsilavinimo
laipsnis, akademinis titulas);
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
✓ parašas (fizinė ir (arba) elektroninė forma);
✓ vaizdas (reakcijos nuotraukos – jei tokios yra);
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✓ balsas (atsiliepimai – jei tokie yra).
➢ Tokiu atveju, jei nuspręsite įsigyti Mūsų siūlomų prekių (pvz., elektroniniai prietaisai,
baldai, automobiliai, atliekos ir pan.), tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra
susieti su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo atpažinties numeris
/ nacionalinis tapatybės numeris);
✓ kontaktinė informacija (namų / sąskaitų faktūrų siuntimo adresas);
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
✓ parašas (fizinė ir (arba) elektroninė forma);
➢ Tokiu atveju, jei dėl bet kokių priežasčių nuspręsite apsilankyti mūsų patalpose, tvarkysime
tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, ID (tik skaitomas)), transporto
priemones registracijos numeris (be registracijos numerio atpažinimo galimybės),
darbo vieta, titulas, duomenys, surinkti iš vidinių mokymų klausimyno dėl geros
gamybos praktikos bei sveikatos ir saugos darbe (kur taikoma), atvykimo / išvykimo
laikas, paskyrimo vieta, nuotrauka (be veido atpažinimo galimybės), elektroninis
holografinis parašas);
✓ bendro pobūdžio duomenys apie sveikatos būklę (temperatūra, COVID-19
simptomai, COVID-19 poveikis).
➢ Tokiu atveju, jei patekote į eismo įvykį ir mes esame į avariją patekusios transporto priemonės
savininkai arba jos naudotojai, o avarijos nuostolius pavyksta padengti šalių susitarimu,
tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra susieti su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys, kiek tai liečia jus, kaip į eismo įvykį patekusį vairuotoją
ir (arba) į avariją patekusios transporto priemonės savininką, arba su tuo susijusius
liudininkus, atsižvelgiant į atitinkamą atvejį (vardas, pavardė, gimimo data,
vairuotojo pažymėjimas – serija, numeris, kategorija, galiojimas, kiek tai tinkama);
✓ kontaktiniai duomenys, kiek tai liečia jus, kaip į eismo įvykį patekusį vairuotoją
ir (arba) į avariją patekusios transporto priemonės savininką, arba su tuo susijusius
liudininkus, atsižvelgiant į atitinkamą atvejį (tikslus pašto adresas, asmeninis /
darbo telefono numeris arba el. pašto adresas, kiek tai tinkama);
✓ eismo įvykio duomenys (eismo įvykio deklaracija, data, vieta, aplinkybės, eskizas);
✓ į eismo įvykį patekusios transporto priemonės duomenys (modelis, tipas,
registracijos numeris, registracijos šalis);
✓ draudimo informacija (draudimo polisas (civilinė atsakomybė / žalioji kortelė),
draudimo įmonė (agentūra ar draudimo brokeris), draudimo poliso numeris ir
galiojimas, draudimo poliso nuostolių padengimo sąlygos);
✓ parašas;
✓ pranešimo turinys (popierine ir (arba) elektronine forma);
➢ Tokiu atveju, jei Jūs, būdamas (-a) apie pažeidimus skelbiančio asmens / pažeidėjo (os) / liudininko (-ės) / trečiosios šalies vaidmenyje, nusprendžiate atskleisti korupcijos
atvejį ar bet kokį kitą pažeidimą, tvarkysime tokius Jūsų Asmens duomenis, kurie yra
susieti su jumis, pavyzdžiui:
✓ identifikavimo duomenys (vardas, pavardė, leidimo dirbti ir gyventi šalyje
dokumento numeris (jei toks yra), parašas, taikomos drausminės priemonės /
sankcijos);
✓ kontaktiniai duomenys (asmeninis telefono numeris, asmeninis el. pašto adresas,
pranešimo turinys, artimo asmens kontaktinė informacija nelaimingo atsitikimo
atveju).
Nepaisydami pirmiau minėtų sąlygų, pasiliekame teisę prašyti pateikti kitus Jūsų Asmens duomenis,
reikalingus tam, kad griežtai laikydamiesi Mums taikomų teisinių nuostatų galėtume įvykdyti savo
teisinius įsipareigojimus ar sutartines prievoles ir (arba) įsipareigojimus.
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Tokiu atveju, jei nesutinkate mums pateikti savo Asmens duomenų, negalėsime vykdyti šiame
dokumente minimų veiklų arba tokių veiklų, kurios patenka į mūsų teisinių įsipareigojimų ir (arba)
sutartinių prievolių vykdymo sritį.
(C) Duomenų tvarkymo tikslai, kuriais yra renkami Asmens duomenys ir tvarkymo teisinis

pagrindas
(C.1.) Duomenų tvarkymo tikslai, kuriais yra renkami Asmens duomenys
Priklausomai nuo mūsų santykių su jumis pobūdžio, mes, kaip (Bendrieji) Asmens duomenų
valdytojai, Jūsų Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi Mums taikomų teisinių nuostatų ir
siekdami įprastu būdu vykdyti savo veiklą, kuri gali būti atnaujinta taip, kaip numatyta toliau,
atsižvelgiant į atitinkamą atvejį:
✓ viešųjų ir (arba) komercinių ryšių, komunikacijos, verslo plėtros valdymas;
✓ registracijos, gamybos, importo, eksporto ir (arba) mūsų produktų platinimo ir (arba) mūsų
įmonės gaminamų ir (arba) platinamų produktų paskirstymo sistemos valdymas;
✓ kokybės sistemos valdymas;
✓ farmakologinio budrumo sistemos valdymas;
✓ įdarbinimo proceso ir žmogiškųjų išteklių valdymas, darbuotojų saugos ir sveikatos standartų
bei kritinių situacijų valdymas, įskaitant, bet neapsiribojant apsauga nuo rimtų tarpvalstybinių
grėsmių sveikatai (COVID-19);
✓ aukštų sveikatos priežiūros ir vaistų ar medicinos prietaisų kokybės bei saugos standartų
užtikrinimas;
✓ komercinių sutarčių valdymas;
✓ finansinių / apskaitos dokumentų ir finansinių išteklių valdymas;
✓ IT išteklių valdymas;
✓ teisinė pagalba ir (arba) atstovavimas;
✓ dokumentų ir archyvavimo sistemos valdymas;
✓ fizinio saugumo, asmenų ir turto saugumo bei apsaugos ir veiklos rūšių, susijusių su
informacijos apdorojimo ir perdavimo priemonėmis, saugumo valdymas;
✓ atitikties „Zentiva“ taikomoms teisinėms nuostatoms valdymas, įskaitant kontrolės ir tyrimo
veiksmus bei bendradarbiavimą su kompetentingomis viešomis (centrinėms ir (arba) vietos)
institucijomis / valdžios institucijomis;
✓ „Zentiva“ turto arba „Zentiva“ klientų ir tiekėjų turto apsauga;
✓ Įmonės vidaus registracijų / įrašų valdymas;
✓ teisinių ataskaitų teikimas;
✓ „Zentiva“ įmonių valdymas;
✓ renginių organizavimas ir palaikymas.
(C.2.) Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Priklausomai nuo mūsų santykių su jumis pobūdžio, tvarkome Jūsų Asmens duomenis, kurie yra
susieti su jumis, tada, kai turime jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnis, 1 dalis, a punktas) ir (arba) tokiu
atveju, kai Asmens duomenys reikalingi sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymui (BDAR 6
straipsnis, 1 dalis, b punktas) ir (arba) tokiu atveju, jei Asmens duomenys reikalingi tam, kad
galėtume laikytis teisinių įsipareigojimų (BDAR 6 straipsnis, 1 dalis, c punktas) ir (arba) tam, kad
galėtume patenkinti tam tikrą teisėtą interesą, kuris nėra viršesnis už pagrindines jūsų asmens teises
ir laisves (BDAR 6 straipsnis, 1 dalis, f punktas).
Tokiu atveju, kai Jūsų Asmens duomenis tvarkome remdamiesi tik Jūsų sutikimu (pavyzdžiui, tokiu
atveju, jei kandidatuojate į darbo vietą „Zentiva“), bet kuriuo metu nemokamai galėsite savo
sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio Jūsų sutikimo galiojimo laikotarpiu vykdyto
tvarkymo teisėtumui.
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Nepažeisdami pagrindinių Jūsų asmens teisių ir laisvių, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tam,
kad galėtume patenkinti tam tikrą teisėtą interesą, pavyzdžiui:
✓ nusižengimų prevencija, atskleidimas ir tyrimas, įskaitant interesų konfliktus, kovą su
papirkimu, sukčiavimo ir pinigų plovimo atvejus ar teroristinių aktų finansavimą;
✓ verslo plėtra;
✓ komercinės rizikos analizė bei valdymas;
✓ mums priklausančių teisinių ar sutartinių teisių ar įsipareigojimų apsauga arba vykdymas arba
„Zentiva“ grupei priklausančio juridinio asmens / kito (sutartinio) partnerio
teisinių ar sutartinių teisių ar įsipareigojimų apsauga arba vykdymas (galite peržiūrėti „Zentiva“
grupei priklausančių juridinių asmenų sąrašą šios Privatumo politikos P dalyje);
✓ Įmonės vidaus registracijų / įrašų valdymas;
✓ organizacinių išteklių valdymas;
✓ „Zentiva“ turto arba „Zentiva“ klientų ir tiekėjų turto apsauga / saugumas;
✓ tiek, kiek tai susiję su bet kokia paraiška, veiksmu ar procedūra (įskaitant, bet neapsiribojant
dokumentų rengimu ir peržiūra, reikiamos dokumentacijos rengimu dėl sandorio sudarymo,
teisinių konsultacijų gavimu ir pagalba sudarant susitarimus);
✓ bet kokių mūsų veiklai taikomų taisyklių, teisės aktų ir reglamentų laikymasis, įskaitant
bendradarbiavimą su kompetentingomis centrinėmis ir (arba) vietos viešosiomis institucijomis
/ valdžios institucijomis;
(D) Sąlygos, kuriomis mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis

Jūsų Asmens duomenis ketina naudoti „Zentiva“, kaip (Bendrasis) Asmens duomenų valdytojas.
Siekiant palengvinti „Zentiva“ veiklų, susijusių su Duomenų tvarkymo tikslais, vykdymą, tam
tikrais atvejais ir tik dėl konkretaus teisinio tikslo Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleidžiami:
✓ Jums ir Jūsų paskirtiems atstovams (jei tokių yra);
✓ kitiems „Zentiva“ grupei priklausantiems juridiniams asmenims (galite peržiūrėti „Zentiva“
grupei priklausančių juridinių asmenų sąrašą šios Privatumo politikos P dalyje);
✓ kitiems (sutartiniams) partneriams (pvz., (sutartiniai) partneriai, tiesiogiai arba netiesiogiai
susiję su mūsų sutarties sudarymu, vykdymu, sąlygų pakeitimu ir (arba) nutraukimu);
✓ bankininkystės institucijoms, kiek tai susiję su bet kokios rūšies lėšų pervedimu;
✓ kompetentingoms centrinėms ir (arba) vietos valdžios institucijoms;
✓ operacinių paslaugų teikėjams (pvz., gautinų sąskaitų valdymo bei atkūrimo paslaugų teikėjai,
kurjeriai, telekomunikacijų, IT ar archyvavimo paslaugų teikėjai ir pan.);
✓ mūsų išorės konsultantams (pvz., auditoriams, advokatams ir kt.);
✓ bet kuriems susijusiems trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, jei mūsų Interneto portaluose
naudojama trečiųjų šalių reklama, įskiepiai ar turinys;
✓ verslo partneriams, investuotojams, teisių perėmėjams (esamiems arba potencialiems), siekiant
palengvinti įmonės turto sandorius (kurie gali apimti, bet neapsiriboti susijungimais ir
įsigijimais, reikalavimų perleidimais arba turto pardavimu).
Vadovaujantis teisinėmis nuostatomis, kurios galioja anksčiau nurodytoms gavėjų kategorijoms.
(E) Vaikų privatumo politika

Mūsų Interneto portalas (-ai) yra orientuotas (-i) į suaugusiųjų auditoriją.
Sąmoningai netvarkome Asmens duomenų, jei žinome, kad tokie duomenys priklauso jaunesniems
nei 16 metų amžiaus asmenims. Jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų Asmens duomenys tvarkomi
tik gavus išankstinį vieno iš tėvų arba tėvų pareigų turėtojo sutikimą. Toks teisinis atstovas turi teisę,
jei pateikia prašymą, peržiūrėti jaunesnių nei 16 metų amžiaus asmenų pateiktą informaciją ir (arba)
pasinaudoti teisėmis, nurodytomis šios Privatumo politikos K dalyje.
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(F) Tarptautinis Asmens duomenų perdavimas

Dėl to, jog mūsų verslas yra tarptautinio pobūdžio, remiantis Privatumo politikoje nustatytais tikslais
gali reikėti perduoti Jūsų Asmens duomenis kitiems „Zentiva“ grupei priklausantiems juridiniams
asmenims ir, kaip minėta pirmiau, trečiosioms šalims. Dėl šios priežasties Jūsų Asmens duomenys
gali būti perduodami į kitas šalis, kurių privatumo arba duomenų apsaugos teisės aktai gali skirtis
nuo Jūsų šalies.
Tuo atveju, kai Jūsų Asmens duomenis iš EEE perduodame už EEE ribų įsikūrusiems gavėjams,
nesilaikantiems tinkamos jurisdikcijos, tai atliekame remdamiesi Standartinėmis sutarčių sąlygomis.
Jūs galite prašyti Standartinių sutarčių sąlygų kopijos pasinaudodami toliau pateikiama informacija:
✓ pašto adresas: Jogailos g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01116 ir (arba)
✓ el. pašto adresas: DPO(at)zentiva.com.
Atkreipkite dėmesį, kad kai jūs bet kokius savo Asmens duomenis perduodate tiesiogiai už EEE ribų
įsikūrusiam „Zentiva“ juridiniam asmeniui, mes neatsakome už tokį Jūsų Asmens duomenų
perdavimą. Nepaisant to, laikydamiesi Privatumo politikos nuostatų, tvarkome Jūsų Asmens
duomenis nuo to laiko, kai tokius duomenis gauname.
Jums nebus taikomas automatizuotu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą,
grindžiamas sprendimas.
(G) Kaip užtikriname Jūsų Asmens duomenų saugumą

„Zentiva“ Jūsų Asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kuris, naudojant tinkamas technines ar
organizacines apsaugos priemones, užtikrina tinkamą Jūsų Asmens duomenų saugumą, įskaitant
apsaugą nuo neleistino ar neteisėto tvarkymo ir nuo atsitiktinio praradimo, sunaikinimo arba
sugadinimo.
Turime politikos, standartinių veiklos procedūrų ir mokymų sistemą, apimančią Asmens duomenų
saugumą, konfidencialumą ir apsaugą. Be to, reguliariai peržiūrime turimų priemonių tinkamumą,
kad galėtume užtikrinti saugomų Asmens duomenų saugumą.
Tačiau kadangi internetas yra atvira sistema, informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus.
Nors mes imsimės visų pagrįstų priemonių siekdami apsaugoti Jūsų Asmens duomenis, mes
negalime garantuoti Jūsų duomenų, kurie yra perduodami internetu, saugumo. Bet koks duomenų
perdavimas internetu yra atliekamas Jums prisiėmus visą riziką, o Jūs įsipareigojate užtikrinti, kad
bet kokie mums teikiami Asmens duomenys yra siunčiami saugiai.
(H) Kaip mes užtikriname Jūsų Asmens duomenų tikslumą

Imamės visų reikalingų priemonių norėdami užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys,
kuriuos tvarkome, yra tikslūs ir, jei tai būtina, nuolat atnaujinami. Jei Asmens duomenys,
kuriuos tvarkome, yra netikslūs ar neišsamūs (atsižvelgiant į tokių duomenų tvarkymo
tikslus), jie yra nedelsiant pašalinami, ištaisomi arba papildomi.
Laikas nuo laiko galime paprašyti jūsų patvirtinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą. Visada galite
susisiekti su mumis ir paprašyti ištaisyti, papildyti ar pašalinti netikslius ar neišsamius Jūsų Asmens
duomenis. Daugiau apie Jūsų turimas su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises galite sužinoti
šios Privatumo politikos K dalyje.
(I) Būdai, padedantys sumažinti renkamų Asmens duomenų kiekį

Imamės visų reikalingų priemonių norėdami užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys, kuriuos
tvarkome, apsiribotų tik tokiais duomenimis, kurie yra pagrįstai būtini šioje Privatumo politikoje
nustatytų tikslų vykdymui.
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(J) Jūsų Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Imamės visų reikalingų priemonių norėdami užtikrinti, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi
per trumpiausią laikotarpį, reikalingą šioje Privatumo politikoje nustatytų tikslų įvykdymui. Galioja
toliau nurodyti laikotarpio, kurio metu saugosime Jūsų Asmens duomenis, nustatymo kriterijai:
(1) Saugosime Jūsų Asmens duomenis tokia forma, kuri leistų nustatyti jūsų asmens
tapatybę tik tol, kol:
(a) su jumis palaikome nuolatinį ryšį (pvz., turime įsteigę ilgalaikį nuolatinį
ryšį); arba
(b) privalome saugoti Jūsų Asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka (pvz.,
dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinės apsaugos ir pensijų klausimais);
arba
(c) Jūsų Asmens duomenys reikalingi šioje Privatumo politikoje nustatytų
teisėtų tikslų vykdymui (pvz., darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais).
Ir dar:
(2) Papildomiems laikotarpiams:
(a) bet kuriam taikytinam senaties terminui (t. y. bet kuris laiko tarpas, kurio
metu bet koks asmuo galėtų prieš mus pateikti su Jūsų Asmens duomenimis
susijusį teisinį ieškinį arba bet kokia institucija gali inicijuoti teisminį
procesą, kurio metu Jūsų Asmens duomenys gali būti svarbūs); ir
(b) papildomam dviejų (2) mėnesių laikotarpiui praėjus taikytinam senaties
terminui (tokiu atveju, jei asmuo teisinį ieškinį pateiktų baigiantis senaties
terminui, mes vis dar galėtume skirti protingą laiko tarpą, reikalingą nustatyti
bet kokius su tuo ieškiniu susijusius Asmens duomenis, arba jei kuri nors
institucija pradėtų teisminį procesą, mes vis dar turėtume atitinkamus
dokumentus).
Ir:
(3) Be to, jei pateikiami bet kokie teisiniai ieškiniai ar pradedama teisinė procedūra,
galime ir toliau tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tokių papildomų laikotarpių metu,
kiek tai reikalinga tokiam teisiniam ieškiniui ar procedūrai.
Pirmiau minėtų laikotarpių ((a) ir (b) pastraipos) metu Jūsų Asmens duomenų tvarkymas apsiribos
tuo, kad tokie duomenys bus saugomi ir bus užtikrinamas jų saugumas, tačiau jie bus tvarkomi tiek,
kiek tai reikalinga bet kokio teisinio ieškinio nagrinėjimui ar bet kokio įsipareigojimo vykdymui
pagal galiojančius įstatymus ir teisės aktus.
Pasibaigus pirmiau minėtiems laikotarpiams ((1), (2) ir (3) pastraipos), tiek, kiek kiekvienas iš jų
taikomas, atitinkami Jūsų Asmens duomenys bus pašalinami visam laikui arba anonimizuojami.
(K) Jūsų turimos su Jūsų Asmens duomenimis susijusios teisės

Jei įstatymai nenumato kitaip, turite šias teises:
 duomenų prieigos teisė, t. y. teisė iš mūsų gauti patvirtinimą apie tai, ar yra tvarkomi Jūsų

Asmens duomenys, ir, tokiu atveju, prieigą prie savo Asmens duomenų ir informaciją apie tvarkymą;
 duomenų ištaisymo teisė, t. y. teisė prašyti netikslių Jūsų Asmens duomenų ištaisymo ir (arba)

neišsamių Jūsų Asmens duomenų papildymo be nepagrįsto delsimo, įskaitant teisę pateikti
papildomą pareiškimą;
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 duomenų pašalinimo teisė / pamiršimo teisė, t. y. teisė nedelsiant prašyti Jūsų Asmens duomenų

pašalinimo be nepagrįsto delsimo tokiu atveju, kai: Jūsų Asmens duomenys daugiau nėra reikalingi
tikslų, kuriems jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi, vykdymui; arba jūs atšaukiate savo sutikimą,
kuriuo grindžiamas tvarkymas ir duomenų tvarkymui nėra jokio kito teisinio pagrindo; arba jūs
prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra jokių viršesnių teisėtų priežasčių, dėl kurių turėtų būti
tvarkomi duomenys; arba Jūsų Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; arba Jūsų Asmens
duomenys turi būti pašalinti tam, kad galėtume laikytis Mums taikomų teisinių įsipareigojimų;
pirmiau minėtos priežastys nebus galiojančios tokiais atvejais, kai duomenų tvarkymas reikalingas:
pasinaudoti teise į saviraiškos laisvę bei informaciją; arba tam, kad būtų laikomasi teisinio
įsipareigojimo, reikalaujančio, kad duomenys būtų tvarkomi pagal mums taikomus įstatymus; arba
visuomenės intereso labui atliekamos užduoties vykdymui; arba mums suteiktų viešosios valdžios
funkcijų vykdymui; arba dėl viešųjų interesų visuomenės sveikatos srityje; arba saugojimo tikslais
dėl viešųjų interesų, mokslinių arba istorinių tyrimų atlikimo tikslais ar statistikos rengimo tikslais,
tiek, kiek tikėtina, kad teisė į duomenų pašalinimą / pamiršimą taps neįmanoma arba rimtai pakenks
tokių duomenų tvarkymo tikslų įgyvendinimui; arba ieškininių pareiškimų rengimui, vykdymui ar
gynybai;
 duomenų tvarkymo apribojimo teisė, t. y. teisė prašyti mūsų apriboti duomenų tvarkymą tokiu

atveju, kai: jūs prieštaraujate dėl savo Asmens duomenų tikslumo per laikotarpį, leidžiantį mums
patikrinti Jūsų Asmens duomenų tikslumą; arba duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o jūs
nepritariate Jūsų Asmens duomenų pašalinimui ir vietoje to prašote apriboti jų naudojimą; arba Jūsų
Asmens duomenys mums daugiau nėra reikalingi duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jums šie
duomenys reikalingi ieškininių pareiškimų rengimui, vykdymui ar gynybai; arba jūs prieštaraujate
dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, kol bus patikrinta, ar mūsų duomenų tvarkymo teisėtas
pagrindas yra viršesnis nei jūsų;
 duomenų perkeliamumo teisė, t. y. teisė gauti mums suteiktus Jūsų Asmens duomenis tokiu

formatu, kuris būtų struktūrizuotas, dažnai naudojamas ir automatizuotai nuskaitomas, ir teisė
perduoti šiuos duomenis kitam Valdytojui, kai tai techniškai įmanoma, o mes tam nesudarome
kliūčių bei Duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas arba sutartis ir Duomenų tvarkymas
vykdomas automatizuotomis priemonėmis;
 prieštaravimo teisė, t. y. teisė bet kuriuo metu prieštarauti remiantis su jūsų konkrečia situacija

susijusiomis priežastimis dėl Jūsų Asmens duomenų tvarkymo, kurio pagrindas yra visuomenės
intereso labui atliekamos užduoties vykdymas arba mums suteiktų viešosios valdžios funkcijų
vykdymas arba mūsų teisėtų interesų vykdymas, įskaitant šiais interesais pagrįstą profiliavimą, dėl
kurio Jūsų Asmens duomenų tvarkymas yra sustabdomas, nebent mes galime parodyti, kad yra
įtikinamų teisėtų priežasčių, dėl kurių yra tvarkomi Asmens duomenys, ir šios priežastys yra
viršesnės už jūsų interesus, teises bei laisves arba tai yra reikalinga ieškininių pareiškimų rengimui,
vykdymui ar gynybai;
 sutikimo atšaukimo teisė bet kuriuo metu, nedarant įtakos duomenų tvarkymo teisėtumui, kuris

remiasi informuoto asmens sutikimu prieš jį atsiimant, kai jūsų sutikimas yra teisinis Jūsų Asmens
duomenų tvarkymo pagrindas;
 skundo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo teisė;
 vien tik automatizuotu Asmens duomenų tvarkymu grindžiamo sprendimo netaikymo teisė,

įskaitant profiliavimą, kuri sukelia su jumis susijusias teisines pasekmes arba turi panašią reikšmingą
įtaką, išskyrus atvejus, kai tokio pobūdžio duomenų tvarkymas reikalingas sutarties su jumis
sudarymui arba vykdymui arba kai tai leidžia mums taikomi įstatymai bei teisės aktai ir taip pat kai
jie numato tinkamas priemones jūsų subjekto teisių, laisvių bei teisėtų interesų apsaugai arba remiasi
aiškiu Jūsų sutikimu.
Išskyrus skundo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo teisę, kuri yra nurodyta
pirmiau, minėtomis teisėmis galite pasinaudoti išsiųsdami rašytinį prašymą:
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 el. paštu: dpo@zentiva.com;
paštu į Bendrovės būstinę: Jogailos g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01116.

Paprastai negalime priimti jūsų žodinių prašymų (telefonu ar bendraujant asmeniškai), nes iš karto
atsakyti negalime ir pirmiau turime saugiu būdu nustatyti jūsų tapatybę bei išnagrinėti jūsų užklausą.
Be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo datos pateiksime
informaciją apie veiksmus, kurių imamės gavę tokią užklausą. Prireikus šis laikotarpis gali būti
pratęstas dviem mėnesiais. Tokiu atveju per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo datos informuosime
jus apie bet kokį termino pratęsimą ir delsimo priežastis.
Jums nėra taikomas tik automatizuotu Jūsų Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamas sprendimas.
(L) Tiesioginė rinkodara

Bet kuriuo metu galite atsisakyti mūsų naujienlaiškių prenumeratos. Tai atlikti galite susisiekę su
mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu, kurio kontaktinę informaciją rasite šios Privatumo politikos M
dalyje.
(M) Kontaktinė informacija

Bet kokius Jums kilusius klausimus dėl šios Privatumo politikos ir dėl to, kaip Tvarkome Jūsų
Asmens duomenis, galite pateikti susisiekę su Duomenų apsaugos pareigūnu:
Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (Duomenų apsaugos pareigūnas)
El. paštu: dpo@zentiva.com
Išsiuntę laišką į Bendrovės būstinę: Jogailos g. 9, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01116.
(N) Šioje Politikoje vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys

✓ Tinkama jurisdikcija – tai Europos Komisijos oficialiai nustatyta jurisdikcija, suteikianti
tinkamą Asmens duomenų apsaugos lygį.
✓ Dukterinė bendrovė – tai bet kuris subjektas, kurį tuo metu valdo arba bendrai valdo „AI
Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l.“, bendrovės Nr. B223382, adresas: 2-4, rue Beck
L-1222, Liuksemburgas, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė (žr. U dalį). Suprantant, kad,
šio dokumento rengimo tikslais, sąvoka „valdyti“ (ir jos gramatiniai variantai) reiškia (i)
tiesioginį ar netiesioginį, per vieną ar daugiau tarpininkų, galios kontroliuoti subjekto
valdymą ar politiką turėjimą, kurį garantuoja balsavimo teisę suteikiantys vertybiniai
popieriai, priklausantys pagal nuosavybės teisę, balsavimo teises suteikianti sutartis ar kitos
priemonės, arba (ii) tiesioginę ar netiesioginę, per vieną ar daugiau tarpininkų, nuosavybės
teisę į daugiau nei penkiasdešimt procentų (50 %) (arba į bet kokią kitą procentinę dalį pagal
bet kuriuos galiojančius teisės aktus, įgalinančius valdyti subjektą) balsavimo teisę
suteikiančių vertybinių popierių arba bet kokią kitą tokio subjekto nuosavybės dalį.
✓ Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė (įskaitant mūsų Svetaines) išsaugo
jūsų kompiuteryje, kai joje apsilankote. Šioje privatumo politikoje nuoroda į slapuką apima
analogiškas technologijas, tokias kaip žiniatinklio indikatoriai ir GIF failai.
✓ Duomenų valdytojas – tai asmuo, nustatantis Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir
priemones. Daugelyje jurisdikcijų Duomenų valdytojas prisiima pagrindinę atsakomybę už
taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų laikymąsi.
✓ Duomenų apsaugos institucija – tai nepriklausoma viešoji institucija, kuriai yra teisiškai
pavesta prižiūrėti, kad būtų laikomasi taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų.
✓ EEE – tai Europos ekonominė erdvė.
✓ Sveikatos priežiūros specialistas – tai sveikatos priežiūros, medicinos ar panašiuose
pramonės sektoriuose dirbantis asmuo. Tai gali būti gydytojas (-a), ligoninės darbuotojas (a) ar vaistininkas (-ė).
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✓ Asmens duomenys – tai informacija, kuri yra susijusi su jumis kaip asmeniu, ir leidžia jus
tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti visų pirma pagal vardą bei pavardę, jūsų asmens
identifikavimo numerį, vietos nustatymo duomenis, interneto identifikatorių arba vieną ar
kelis jūsų fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės
tapatybės požymius.
✓ „Tvarkyti duomenis“, „duomenų tvarkymas“ ar „tvarkomi duomenys“ – tai frazės,
reiškiančios bet kokį su Asmens duomenų apdorojimu susijusį procesą, kuris gali būti
vykdomas arba nevykdomas automatizuotomis priemonėmis, tokiomis kaip rinkimas,
įrašymas, organizavimas, struktūrizavimas, laikymas, pritaikymas, pakeitimas, atkūrimas,
konsultavimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, sklaida ar pateikimas kitomis
priemonėmis, suderinimas ar sujungimas, apribojimas, pašalinimas ar sunaikinimas.
✓ Duomenų tvarkytojas – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, tvarkantis Asmens
duomenis Duomenų valdytojo vardu (išskyrus Duomenų valdytojo darbuotojus).
✓ Neskelbtini Asmens duomenys – tai Asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę arba etninę
kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, priklausymą profesinėms
sąjungoms, informaciją apie fizinę ar psichinę sveikatą, seksualinį gyvenimą, bet kokius
faktinius ar įtariamus kriminalinius nusikaltimus arba sankcijas, nacionalinį asmens kodą
arba bet kokią kitą informaciją, kuri gali būti laikoma neskelbtina pagal galiojančius
įstatymus ir teisės aktus.
✓ Svetainė – tai bet kokia interneto svetainė, kurią valdo ar palaiko Bendrovė / „Zentiva“ arba
Bendrovės / „Zentiva“ įgaliotasis asmuo.
✓ Standartinės sutarčių sąlygos – tai duomenų perdavimo sąlygų šablonai, kuriuos
patvirtino Europos Komisija arba priėmė Duomenų apsaugos institucija ir patvirtino
Europos Komisija.
(O) Šios Privatumo politikos peržiūros

Reguliariai peržiūrime šią Privatumo politiką nepateikę jokio išankstinio pranešimo.
Bendradarbiaudami su Žmogiškųjų išteklių skyriumi, pranešime apie bet kokius šios Privatumo
politikos atnaujinimus Bendrovės / „Zentiva“ intraneto puslapyje ir (arba) Bendrovės skelbimų
lentoje ir (arba) Bendrovės / „Zentiva“ elektroninių ryšių sistemos (el. pašto) pagalba.
Rekomenduojame jums periodiškai apsilankyti Privatumo politikos puslapyje, kad būtumėte
informuoti apie tai, kaip mes tvarkome Asmens duomenis darbo santykių kontekste.
(P)

Bendrųjų duomenų valdytojų sąrašas ir „Zentiva“ įmonių valdymas –
„Zentiva“ filialų sąrašas

„ZENTIVA“ ĮMONIŲ VALDYMAS – „ZENTIVA“ JURIDINIŲ ASMENŲ SĄRAŠAS
Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinės vieta (adresas)
AL

„Zentiva Pharma Albania
sh.p.k“

L61501034A

Rr. „Themistokli Germenji” Pall.
Ambasador 1, kati 1, Tirane, Albania

AT

„Zentiva GmbH“

FN 129221 g

Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Wien,
Austria

„HERBS Trading GmbH“

FN 138399 d

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper
Straße 4, 1100 Wien, Austria
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BA

„Zentiva Pharma d.o.o.“

65-01-0116-10

Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajevo,
Bosnia and Herzegovina

BG

„Zentiva Bulgaria EOOD“

205801872

7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center
Evropa, Building 15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgaria

„Alvogen Pharma Bulgaria
EOOD“

201035481

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgaria

„Alvogen Pharma Trading
Europe EOOD“

201400639

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofia, 1680,
Bulgaria

„ALVOGEN CYPRUS
LIMITED“

HE 271648

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus

„RUTENGO INVESTMENTS
LIMITED“

HE 160948

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052-Limassol, Cyprus

„Zentiva Group, a.s.“

072 54 792

U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10
– Dolní Měcholupy, Czech Republic

„Zentiva, k.s.“

492 40 030

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 –
Dolní Měcholupy, Czech Republic

CY

CZ
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D

„Theramex Czech Republic
s.r.o.“

046 53 815

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 –
Nové Město, Czech Republic

„Zentiva Pharma GmbH“

HRB95544

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Germany
(atitinkantis adresas: Linkstraße 2, D10785 Berlin, Germany)

„Winthrop Arzneimittel
GmbH“

HRB99575

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt/ M.,
Germany
(atitinkantis adresas: Linkstraße 2, D10785 Berlin, Germany)

DK

„Zentiva Denmark ApS“

41172029

c/o Harbour House Sundkrogsgade 21,
2100 KØBENHAVN Ø, Denmark

F

„Zentiva France“

407 710 474

35 Rue du Val de Marne 75013
PARIS, France

HR

„Zentiva d.o.o.“

080774153

Avenija Većeslava Holjevca 40,
10 000, Zagreb, Croatia

HU

„Zentiva HU Kft.“

01-09-876879

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
26-28, Hungary

„Rutengo Hungary
Investments Kft.“

01-09-967175

Bajcsy-Zsilinszky út 41., Budapest
1065, Hungary

„Aramis Pharma Kft“

01-09-873136

1095 Budapest, Mester utca 28. B.
lház. 3. em. 5, Hungary
(atitinkantis adresas: 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11/C. A. épület 3.
Emelet, Hungary)

„Helvepharm AG“

CHE-105.859.562

Walzmühlestrasse 60, CH-8500
Frauenfeld, Switzerland

CH
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(atitinkantis adresas:
Walzmühlestrasse 48, CH-8500
Frauenfeld)

IN

„Zentiva Private Limited“

U24100MH2019FTC32
8411

A-802, 8th Floor, Crescenzo, C/38-39,
G-Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbai 400051, Maharashtra, India

IT

„Zentiva Italia S.r.l.“

MI - 1463705

Viale Bodio n° 37/B, 20158 – Milan,
Italy

LT

„UAB Alvogen Baltics“

302488462

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g.
30, Lithuania

LU

„AI Sirona (Luxembourg)
Acquisition S.à r.l.“

B223382

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg

„AI Excalibur (Luxembourg)
S.à r.l.“

B242040

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg

„AIvogen IPco S.à r.l.“
(likviduojama)

B149131

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg

„Alvogen Balkans
Luxembourg S.à r.l.“

B145518

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Grand Duchy of
Luxembourg
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„Alvogen Malta Operations
ROW Holdings Ltd.“

C75429

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malta

„Alvogen Malta Operations
(ROW) Ltd.“

C71197

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malta

M
K

„Zentiva Pharma Macedonia
DOOEL Skopje“

6708072

Jordan Mijalkov No. 48-1/1-2 Skopje,
North Macedonia

NL

„EuroGenerics Holding B.V.“

34157118

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
Netherlands

PL

„Zentiva Polska Sp.z.o.o.“

KRS: 691403
(REGON: 368094510)

North Gate Buildings,
Bonifraterska Street 17, 00-203
Warsaw, Poland

„Alvogen Pharma Sp.z.o.o.“

KRS: 610747

North Gate Buildings,
Bonifraterska Street 17, 00-203
Warsaw, Poland

M

(REGON: 364124728)

„Alvogen Poland Sp.z.o.o.“

KRS: 394178
(REGON: 301740600)

North Gate Buildings,
Bonifraterska Street 17, 00-203
Warsaw, Poland

PT

„Zentiva Portugal, Lda“

503103551

Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A,
8º Piso, 1495-190 Algés – Portugal

RO

„Zentiva S.A.“

J40/363/1991

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50,
sectorul 3, 032266, Bucurest, Romania

J40/23565/2007
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„SOLACIUM PHARMA
S.R.L.“

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, Area A,
3rd floor, District 3, Bucharest,
Romania

„BE WELL PHARMA
S.R.L.“

J23/4165/2017

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, 3rd
floor, Area B, Office no. 2, District 3,
Bucharest, Romania

„LaborMed-Pharma SA“

J40/21114/2007

032266 Bucharest, 44B Th. Pallady
Blv., 3rd district, Romania

„Labormed Pharma Trading
SRL“

J40/2501/2000

032266 Bucharest, 44B Th. Pallady
Blv., 2nd floor, 3rd district, Romania

RS

„Zentiva Pharma d.o.o.“

20607149

Milentija Popovica 5v, 2nd floor,
Beograd – Novi Beograd, Serbia

RU

„Zentiva Pharma LLC“

1147748135590

Novoslobodskaya st., 31 / building 4
premises VI, Moscow, 127005, Russia
(atitinkantis adresas: 12 Presnenskaya
naberezhnzya (embankment), 45 floor,
office 2, Vostok Federation Tower,
123112 Moscow)

SK

UA

„Bittner Pharma LLC“

1097746360271

18 Suschevsky Val street, Moscow,
127018, Russia

„Zentiva, a.s.“

31 411 771

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovakia

„Zentiva International a.s.“

35 687 355

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovakia

„Zentiva Ukraine LLC“

38804488

Brovarsky avenue, 5-I, 02002, Kyiv,
Ukraine
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UK

„Zentiva Pharma UK Limited“

02158996

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP,
London, United Kingdom
(atitinkantis adresas: Felsted Business
Centre, Felsted, Essex, UK CM6 3LY)

XK

„Creo Pharma Holdings
Limited“

06096048

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, United
Kingdom

„Creo Pharma Limited“

06082846

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY, United
Kingdom

„ALVOGEN PHARMA
KOSOVO SH.P.K.“

810809410

LLAPNASELLË, Magjistralja
Prishtinë-Ferizaj KM 7, Kosovo

„ZENTIVA“ ĮMONIŲ VALDYMAS – „ZENTIVA“ FILIALŲ SĄRAŠAS
Įmonės
pavadinimas

Šalis

Filialas

Įmonės kodas

Buveinės vieta
(adresas)

Bulgarija

„ZENTIVA BULGARIA
BRANCH“

UIC205052992

7, Iskarsko shosse
Blvd., Trade Center
Evropa, Building
15, floor 4, 1528
Sofia, Bulgaria

Estija

„Zentiva Group, a.s. Eesti
filiaal“

–

Tartu mnt 13, 10145
Tallinn, Estonia

Latvija

„Zentiva Group, a.s. filiāle
Latvijā“

–

Ģertrūdes iela 1010, Rīga, LV 1010,
Latvia

Lietuva

„Zentiva Group, a.s.
Lietuvos filialas“

–

Jogailos str. 9,
Vilnius, Lithuania

Juodkalnija

„Zentiva Pharma d.o.o. –
dio stranog društva u
Podgorici“

30/31-10724-4

Kritskog odreda 4/1,
81000 Podgorica,
Monetenegro

„Zentiva Group,
a.s.“

„Zentiva Pharma
d.o.o.“
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Makedonija

„Zentiva Pharma d.o.o. –
Pretstavništvo Skopje“

4080011519677 Kozara 13A,
Skopje, Macedonia

Albanija

Alvogen – Zyre
Perfaqesimi Tirane
(neveikiantis)

L11817003

„LaborMedPharma SA“

Moldavija

„Reprezentanta
“Labormed-Pharma SA”
Moldova“

1007600076302 MD-2004, 40 Lazo
S. Str., 7th floor,
office no. 4,
Chisinau, Rep. Of
Moldavia

„Zentiva Pharma
Macedonia
DOOEL“

Juodkalnija

„Alvogen Pharma
Makedonija export-import
DOOEL Gevgelija dio
stranog drustva u Crnoj
Gori“

60013042

Janka Djinovica
familly kvart 2/12,
Podgorica,
Montenegro

„Alvogen Pharma
Trading Europe
EOOD“

Kazachstanas „Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD“ atstovybė
Kazachstane

120142012696

241,Bogenbay batyr
Street, Business
Centre Ordabasy,
050026, Almaty,
Kazakhstan

26628492

5-I, Brovarskyi
Avenue, 0200,
Kyiv, Ukraine

J40 /2438/2006

50 Th. Pallady Bld.,
3rd District,
Bucharest, Romania

(Представительство
„Алвоген Фарма
Трейдинг Юроп ЕООД“)

Ukraina

„Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD“ atstovybė
Ukrainoje

Rruga Themistokli
Germenji,Kulla
Ambasador,Kati 3,
Ap.1, Tirane,
Albania

(ПРЕДСТАВНИЦТВО
"АЛВОГЕН ФАРМА
ТРЕЙДИНГ ЮРОП
ОТОВ")

„Zentiva
International a.s.“

Rumunija

„ZENTIVA
INTERNATIONAL A.S.
HLOHOVEC
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SUCURSALA
BUCURESTI“
„Alvogen Malta
Operations
(ROW) Ltd.“

Kazachstanas PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "ALVOGEN
MALTA OPERATIONS
(ROW)" LTD V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN
(Bendrovės “Alvogen
Malta Operations (ROW)
LTD” atstovybė
Kazachstano
Respublikoje).
Ukraina

„HERBS Trading
GmbH“

„Alvogen Malta Operations
(ROW) Ltd“ atstovybė

Kazachstanas PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "KHERBS
TREIDING GMBKH" V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN"
(Bendrovės „Herbs Trading
GMBH“ atstovybė
Kazachstano
Respublikoje).
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160242006543

ALMATY,
ALMALINSKY
DISTRICT,
STREET
AUEZOVA, 48, KV
OFFICE 3/3

26550287

02002 Ukraine
Kyiv, Brovarsky
Ave, 5-I

111242013222

ALMATY,
TURKSIB
DISTRICT,
MICRODISTRICT
KAZAKHFILM,
53, FLOOR 2

