
POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

1. INTRODUCERE 

Mai jos, găsiți politica de confidențialitate a Terapia S.A. o companie SUN PHARMA („Sun Pharma”) 

(”Sun Pharma” / noi / al nostru). 

Luăm în serios confidențialitatea și ne angajăm să protejăm datele personale pe care le primim de la dvs. 
Această politică de confidențialitate explică politicile și practicile Sun Pharma privind prelucrarea datelor dvs. 
personale și explică drepturile dvs. de confidențialitate în conformitate cu legile aplicabile. 

Această politică de confidențialitate este valabilă începând cu data de 25 mai 2018. Revizuim în 
permanență practicile noastre privind confidențialitatea și, din acest motiv, putem schimba din când în când 
această politică de confidențialitate. Dacă o astfel de modificare include orice schimbări semnificative, concrete, 
vom furniza o notificare clară a actualizării pe pagina de pornire a paginii noastre de internet. Vă rugăm să 
verificați frecvent această politică pentru a vă asigura că sunteți familiarizat cu conținutul actual al acesteia.  
Continuarea utilizării Site-ului va fi interpretata ca o cunoaștere din partea dvs. a conținutului politicilor noastre 
privind confidențialitatea. 

Daca datele dumneavoastră sunt colectate ca urmarea a utilizării aplicației pentru mobil, va rugam sa va asigurați 
de faptul ca aparatul dvs. mobil este in siguranța. Noi nu putem fi ținuți responsabili pentru orice sustragere de 
date rezultata in urma accesării neautorizate a mobilului dvs..        

Dacă sunteți cetățean al UE și aveți reședința în UE sau sunteți cetățean din afara UE care locuiește în UE, 
operatorul de date (așa cum este definit în legislația UE privind protecția datelor) va fi entitatea relevantă "Sun 
Pharma" cu care colaborați. 

 

2. DATELE PERSONALE PE CARE LE PUTEM PROCESA 

Tipurile de date personale referitoare la dvs. pe care le putem procesa (cum ar fi colectarea, utilizarea și 
stocarea) depind de interacțiunea cu noi. Tipurile cheie de date cu caracter personal pe care le putem procesa 
sunt prezentate mai jos. 

Datele personale pe care ni le furnizați 

 

Activitate 
Tipuri de date personale pe care le 
putem procesa 

Bazele legale pentru procesare 

Utilizarea generală a 
paginii noastre de 
internet 

●Nume, titlu, sex 

●Date de contact (adresa de e-
mail, adresa firmei) 

●Companie 

●Orice alte date personale pe 
care ni le furnizați în contactul 
dvs. cu Sun Pharma prin 
intermediul paginii noastre de 
internet, cum ar fi adresele de 
acasă și de serviciu, numerele de 
telefon, descrierea dvs., poziția 
dvs. și cerințele sau comentariile 
dvs. 

Interese legitime: 
●Familiarizarea cu clienții sau potențialii clienți / 
colegii / recrutorii / angajații / lucrătorii / 
consultanții / furnizorii de servicii 

●Gestionarea comunicărilor de afaceri cu 
clienții noștri 
●Menținerea și gestionarea paginii noastre de 
internet 

●Răspunsul la comunicarea (comunicările) cu 
noi 

Pentru a îmbunătăți 
serviciile noastre sau 
în legătură cu achizițiile 
clienților de produse 
Sun Pharma 

●Nume, titlu, sex 

●Date de contact (adresa de e-
mail personală sau de serviciu, 
numere de telefon, adresa) 

●Companie 

●Poziție 

●Informații privind orice subiect pe 
care doriți să îl discutați cu noi 
care face referire la dvs. ca individ 

●Informații din documentele de 
identificare 

Interese legitime: 
●Cunoașterea clienților / potențialilor clienți 

●Creșterea afacerii noastre 

●Întreținerea și gestionarea paginii noastre de 
internet 

●Răspunsul la comunicarea (comunicările) cu 
noi 
Contract 

●Îndeplinirea obligațiilor noastre în baza 
acordului nostru cu dvs. 



Activitate 
Tipuri de date personale pe care le 
putem procesa 

Bazele legale pentru procesare 

●Informații financiare, cum ar fi 
detaliile contului bancar și cereri 
privind facturile 

●Orice alte date personale care 
ne pot dezvălui relația dvs. cu noi, 
cum ar fi apelurile telefonice sau 
corespondența pe e-mail 

 

Dorința dvs. de a primi 
invitații la evenimente, 
actualizări sau alte 
materiale de marketing 

●Nume, titlu, sex 

●Date de contact (adresa de e-
mail personală sau de afaceri, 
numere de telefon, adresa) 
●Companie 

●Poziție 

●Preferințele dvs. de comunicare 
(ce tipuri de comunicare doriți să 
primiți, când doriți să nu mai 
primiți comunicări, feedback și 
solicitări legate de comunicațiile 
noastre) 

●Orice alte date personale pe 
care ni le dezvăluiți, cum ar fi 
cerințele dietetice, dizabilități 
fizice, comentarii sau solicitări 

Interese legitime: 

●Familiarizarea cu clienții și clienții potențiali / 
colegii / recrutorii / angajații / lucrătorii / 
consultanții / furnizorii de servicii / personalul 
medical / experții în materie 

●Identificarea conținutului relevant pentru clienți 
și potențialii clienți 

●Înțelegerea modului în care doriți să 
comunicăm cu dvs. 
Consimţământ 

●Pe baza consimțământului pe care ni l-ați 
furnizat pentru a primi anumite comunicări 

Cererea dvs. pentru un 
loc de muncă sau rol 
consultativ la Sun 
Pharma 

●Nume, titlu, sex, data nașterii 

●Rezultatele controalelor de fond, 
inclusiv referințele, calificările și, 
în măsura permisă de lege, 
verificarea cazierului judiciar 
(condamnări neefectuate) 

●Pașaport, permis de muncă, viză 
sau alte documente de imigrare 

●Date de contact (adresa de e-
mail personală, a instituției de 
învățământ, de serviciu, numere 
de telefon, adresa)  

●CV, inclusiv competențe și 
experiență relevante 

●Motive de aplicare 

●Capacități lingvistice 

●Cerințe speciale (cum ar fi sau 
referitor la o problemă de 
handicap / sănătate) 

●Orice alte date personale pe 
care ni le puteți furniza prin 
procesul de aplicare, cum ar fi 
vizionările și preferințele pe care 
ni le dezvăluiți în interviuri, 
răspunsurile la întrebări și 
demonstrațiile abilităților dvs. 

Interese legitime: 
●Să cunoaștem angajații sau potențialii angajați 
/ lucrători / consultanți 

●Respectarea cerințelor noastre de personal 

●Asigurarea posibilităților de recrutare de orice 
fel sunt calificate corespunzător pentru posturile 
de la Sun Pharma 
Consimţământ 

●Pe baza consimțământului pe care ni l-ați 
furnizat pentru a procesa datele dvs. personale 
în contextul cererii dvs., care ar include, în 
legătură cu desfășurarea activității noastre, 
verificarea cazierului judiciar și alte verificări 
Obligație legală 

●Avem obligația legală de a verifica dreptul dvs. 
de a lucra în mod legal în țara respectivă, 
aplicabil solicitării dvs. 
 
 

Pentru a solicita 
opiniile dvs. cu privire 
la produsele noastre și 
pentru propriile noastre 
scopuri administrative 
și de asigurare a 
calității 

Pentru ca noi să răspundem 
întrebărilor dumneavoastră și, de 
asemenea, pentru a putea 
îndeplini orice obligații legale pe 
care Sun Pharma le-ar putea 
avea, putem colecta: 

●Numele, titlul, sexul, data 
nașterii, adresa, datele de contact, 

Consimțământ 

●Pe baza faptului că v-ați dat consimțământul 
de a împărtăși și procesa anumite date cu 
caracter personal, astfel încât reclamațiile sau 
interogările despre produse să poată fi abordate 
în mod corespunzător 
 
Obligație legală 

●În cazul în care raportați reacții adverse sau 



Activitate 
Tipuri de date personale pe care le 
putem procesa 

Bazele legale pentru procesare 

cum ar fi numărul de telefon, 
numărul de fax sau adresa de e-
mail; 
 

●Anumite cerințe speciale (cum ar 
fi sau referitor la o problemă de 
handicap / sănătate) 
 

●Orice alte date personale pe 
care ni le dezvăluiți, cum ar fi 
cerințele dietetice, dizabilități 
fizice, comentarii sau solicitări 

alte probleme legate de siguranța sau calitatea 
produselor Sun Pharma, vom fi obligați din 
punct de vedere juridic să ne ocupăm de 
comunicarea dvs. și este posibil fi necesar să 
vă contactăm în scopuri de clarificare. De 
asemenea, este posibil să fie necesar să 
informăm autoritățile naționale din domeniul 
sănătății cu privire la problemele pe care le 
raportați. În astfel de situații, informațiile dvs. 
vor fi redirecționate în sub formă de pseudonim 
(adică, nu vor fi transmise informații care să 
permită identificarea directă a acestora). De 
asemenea, poate fi necesar să transmitem 
aceste notificări companiilor noastre de grup și 
partenerilor de cooperare, în măsura în care 
aceștia sunt, de asemenea, obligați să notifice 
autoritățile competente din domeniul sănătății. 

Datele personale pe care le putem colecta prin cookie-uri 

"Cookie-urile" sunt mici fragmente de informații care sunt stocate de browser-ul dvs. pe unitatea hard disk a 
computerului, pentru evidență. 

Sun Pharma utilizează cookie-urile pe pagina sa de internet din următoarele motive: 

a) Analiză - pentru a obține analize web de la furnizori terți. Aceste terțe părți utilizează module cookie pentru a 
ajuta la analizarea modului în care utilizatorii folosesc pagina de internet. Informațiile generate de modul cookie 
despre utilizarea paginii de internet (inclusiv adresa IP) ar putea fi transferate și stocate de furnizori terți pe 
serverele localizate in orice tara. Intr-o astfel de situație, acești furnizori vor utiliza aceste informații pentru 
analizarea utilizării paginii de internet, crearea rapoartelor privind activitatea paginii de internet și furnizarea altor 
servicii legate de activitatea paginii de internet. Acești furnizori pot, de asemenea, să transmită aceste informații 
către alte terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste părți terțe 
procesează informațiile în numele vânzătorului. 

Va atenționam asupra faptului ca afiliați ai unor terțe părți pot utiliza de asemenea cookies, asupra cărora noi nu 
avem control. 

Puteți să refuzați utilizarea cookie-urilor prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs. care va 
permite sa refuzați utilizarea cookie-urilor sau numai a unora. Cu toate acestea, rețineți că, dacă faceți acest lucru 
si blocați utilizarea tuturor cookie-urilor (inclusiv a cookie-urilor esențiale) este posibil să nu puteți utiliza întreaga 
funcționalitate a paginii de internet. Cu excepția situației in care ați setat browserul sa refuze utilizarea cookie-
urilor, sistemul nostru va activa cookie-urile imediat ce accesați pagina de internet Sun Pharma.   

Putem colecta informații despre dvs. din alte surse legitime, în scopul de a vă furniza produsele și serviciile 
noastre. Astfel de surse includ procesatori de date - terțe părți, parteneri promoționali Sun Pharma, surse publice 
și pagini de rețele sociale ale terților. Aceste informații pot include: 

i) informații personale de contact și 

ii) orice date personale care fac parte din profilul dvs. într-o rețea socială terță (de exemplu, Facebook) și 
permiteți acelei rețele sociale terțe să împărtășească datele dvs. cu noi (de exemplu, numele, adresa de e-mail, 
sexul, data nașterii, lista de prieteni). Puteți afla mai multe despre datele pe care le putem obține despre dvs., 
accesând pagina de internet a rețelei sociale terțe relevante. 

De asemenea, este posibil să primim date cu caracter personal despre persoane când achiziționăm alte 
companii. 

Date personale ale minorilor 

Majoritatea serviciilor disponibile pe această pagină de internet sunt destinate persoanelor cu vârsta de 18 ani și 
peste. Orice persoană care solicită informații despre un medicament indicat pentru utilizare la copii trebuie să 
aibă vârsta de 18 ani sau mai mult. Nu vom colecta, nu vom folosi sau nu vom dezvălui datele personale de la un 
minor până la vârsta de 18 ani, fără obținerea unui consimțământ prealabil de la o persoană cu responsabilitate 



parentală (de exemplu, un părinte sau tutore) prin contact direct off-line. Vom oferi părintelui (i) o notificare cu 
privire la tipurile specifice de date cu caracter personal colectate de la minor și (ii) posibilitatea de a se opune 
oricăror altor colectări, utilizări sau stocări ale acestor informații. Noi respectăm legile menite să protejeze copiii. 

Alte informații pe care le putem colecta automat 

Colectăm automat următoarele informații referitoare la vizitatorii paginii noastre de 
internet: denumirea domeniului, adresa IP și tipul de browser utilizat și tipul de sistem de 
operare utilizat. Utilizăm aceste informații pentru analiza statistică internă, pentru a vedea 
de ce pagina noastră este utilizată geografic. Cu toate acestea, nu comunicăm aceste 
informații cu date personale. 

3. CUM ȘI DE CE PUTEM PROCESA DATELE PERSONALE? 

Este posibil să procesăm datele dvs. personale în următoarele moduri (în funcție de interacțiunea dvs. cu noi): 

i. Colectând datele personale pe care le introduceți pe pagina noastră sau pe care ni le 
furnizați în conversații, e-mailuri sau întâlnirile cu noi. 
ii. Înregistrarea datelor dvs. personale, cum ar fi prin note electronice sau scrise de mână 
pe care le facem. 
iii. Organizarea și stocarea datelor dvs. personale pe serverele noastre, în sistemul nostru 
de gestionare a cazurilor, în sistemul electronic de depunere la departamentul RU, în 
dosarele primite de la angajații noștri sau în fișierele tipărite. 
iv. Folosind datele dvs. personale pentru a vă oferi serviciile noastre și pentru a adresa 
orice preferințe, plângeri sau observații pe care le aveți. 
v. Dezvăluirea datelor dvs. personale către terțe părți, după caz, adecvate și / sau 
conform legii (a se vedea secțiunea 5, furnizând mai multe informații mai jos). 

 
Putem procesa datele dvs. personale pentru următoarele scopuri: 
 

i. Pentru a procesa și gestiona achiziția și utilizarea produselor noastre. 
ii.. Pentru a răspunde la întrebările, comentariile, reclamațiile sau solicitările dvs. 
iii. Pentru a urmări cu dvs. o aplicație de locuri de muncă. 
iv. Pentru a crea și a oferi comunicații personalizate care sunt relevante pentru preferințele dvs. 
v. Pentru a continua scopul de afaceri, cum ar fi efectuarea de analize, audituri, monitorizarea 
fraudelor și prevenirea datelor; pentru a consolida, îmbunătăți sau modifica pagina noastră de 
internet sau serviciile noastre; pentru identificarea tendințelor clienților; determinarea eficacității 
campaniilor noastre promoționale; și operarea și extinderea activităților noastre. 

 

4. CUM VOM PROTEJA DATELE DVS. PERSONALE? 

Am implementat politici de securitate și măsuri tehnice pentru a proteja datele personale pe care le colectăm, în 
conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea. Aceste măsuri de securitate sunt concepute pentru a 
împiedica accesul neautorizat, utilizarea necorespunzătoare sau dezvăluirea, modificările neautorizate și 
distrugerea ilegală sau pierderea accidentală a datelor dvs. personale. 

Actualizăm și testăm în permanență măsurile de confidențialitate și de securitate a datelor personale. De 
asemenea, oferim instruire angajaților noștri cu privire la legile privind confidențialitatea și modalitatea de a le 
respecta și deținem proceduri disciplinare care pot fi impuse angajaților în cazul în care nu respectă standardele 
noastre. Ne asigurăm că numai acei angajați care au nevoie să cunoască datele dvs. personale pentru a îndeplini 
scopurile procesării datelor personale (așa cum sunt descrise în această politică de confidențialitate) au acces la 
acestea. 

 

 

5. PĂRȚI CU CARE PUTEM ÎMPĂRTĂȘI DATELE DVS. PERSONALE 

Tratăm cu seriozitate confidențialitatea datelor dvs. și nu vom împărtăși datele dvs. cu alte persoane decât în 
următoarele situații: 

Furnizorii de servicii - vă putem dezvălui datele personale furnizorilor de servicii, terțe părți, pentru a ne furniza 
servicii cum ar fi găzduirea paginilor de internet și servicii profesionale, inclusiv serviciile de tehnologie a 
informației, serviciile de salarizare, audit, consultanță, reglementare și juridice în alte țări; 
Celelalte entități ale grupului nostru - putem dezvălui datele dvs. personale celorlalte entități ale grupului 
pentru a vă oferi servicii personalizate și comunicări sau în conformitate cu practicile administrative de afaceri; 



Tranzacții corporative sau evenimente - putem dezvălui datele dvs. personale unei terțe părți în legătură cu o 
reorganizare, fuziune, asociere în participație, vânzare, transfer sau altă dispoziție a unei părți sau a întregii 
noastre activități sau acțiuni. 
Motive juridice - este posibil să folosim sau să dezvăluim datele personale așa cum le considerăm necesare sau 
potrivite în conformitate cu legile aplicabile; să răspundă cererilor din partea autorităților publice, guvernamentale; 
și autorităților de reglementare; să respecte ordinele instanței, procedurile de litigii și alte procese legale; să 
obțină căi de atac sau să ne limiteze daunele; pentru a proteja operațiunile entităților grupului nostru; și pentru a 
proteja drepturile, siguranța sau proprietatea angajaților noștri, a dumneavoastră sau a altora. 

 

Transferuri internaționale de date 

Unele dintre entitățile grupului nostru și furnizorii de servicii se sunt localizați oriunde in lume. Prin urmare, dacă 
sunteți cetățean UE / rezident în UE, vă rugăm să rețineți că putem transfera datele dvs. personale oriunde in 
lume, în conformitate cu cerințele UE privind protecția datelor, prin utilizarea unor clauze contractuale standard 
care au fost aprobate de Comisia Europeană. Un astfel de transfer poate fi, de asemenea, necesar pentru a 
încheia un contract cu dvs. / pentru a îndeplini cererea și / sau pentru a obține consimțământul dvs. explicit. 

 

 

6. CE DREPTURI AVEȚI REFERITOR LA DATELE DVS. PERSONALE? 

Dacă sunteți cetățean UE și aveți reședința în UE sau sunteți rezident în UE sau nu sunteți cetățean UE dar aveți 
reședința în UE, următoarele drepturi (în general) sunt disponibile în conformitate cu legile privind 
confidențialitatea aplicabile în ceea ce privește datele cu caracter personal: 

i. dreptul de informare cu privire la datele dvs. personale stocate de noi; 
ii. dreptul de a solicita corectarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dvs. personale; 
iii. pentru a vă șterge datele personale dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost procesate, 
v-ați retras acordul sau v-ați opus prelucrării acestora și nu există alte motive legitime pentru prelucrarea acestor 
date sau considerați că au fost prelucrate ilegal. 
iv. Dreptul de a vă opune unei prelucrări din motive de interes legitim, interes public sau profilare, cu excepția 
cazului în care putem dovedi că motive exigente și justificative care înlocuiesc interesele, drepturile și libertatea 
dvs. sau că o astfel de prelucrare se face în scopul afirmării, exercitării sau apărării revendicărilor legale; 
v. dreptul de a transfera datele dvs. personale unei alte companii în anumite circumstanțe. 
vi. dreptul de a vă plânge autorității naționale de reglementare a protecției datelor în cazul în care considerați că 
datele dvs. personale au fost procesate ilegal. 
vii. oricând, cu efect ulterior, vă revocați acordul privind colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dvs. 
personale. Pentru informații suplimentare, consultați capitolele de mai sus care descriu prelucrarea datelor pe 
baza consimțământului dumneavoastră 
 
 

7. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. PERSONALE? 

Păstrăm datele dvs. personale numai atât timp cât este necesar pentru relația noastră cu dvs., în conformitate cu 
politicile noastre de păstrare și în conformitate cu legile în vigoare. Nu colectăm mai multe date personale decât 
trebuie pentru a ne îndeplini scopurile menționate în această politică de confidențialitate și nu le vom păstra mai 
mult decât este necesar. 

 

8. LINK-URI PENTRU PAGINI TERȚE 

Pagina noastră poate include link-uri către alte pagini operate de terțe părți. Noi nu suntem responsabili pentru 
informațiile de pe aceste pagini, nici pentru serviciile sau produsele oferite de acestea. Utilizarea acestor pagini, 
inclusiv transmiterea datelor dvs. personale acestora, se face pe propriul dvs. risc. Trebuie să verificați politicile 
de confidențialitate (și alți termeni și condiții aplicabile) ale acestor terțe pagini. Daca veți utiliza astfel de site-uri, 
Sun Pharma își declina orice responsabilitate in legătură cu orice încălcare a drepturilor privind protecția datelor 
dvs.   

 

9. CONTACT 

 
Dacă doriți informații suplimentare sau aveți întrebări sau reclamații cu privire la conformitatea cu această politică 
de confidențialitate sau dacă doriți să exerciți orice drepturi pe care le aveți în legătură cu datele dvs. personale, 
vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la DPO_Terapia@sunpharma.com . 

 

mailto:DPO_Terapia@sunpharma.com
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