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Eesmärk
Teva globaalsed andmete privaatsuse eeskirjad on mõeldud
toetama Teva isikuandmete töötlemisele kehtivate seaduste ja
eeskirjade järgimist kogu maailmas. Need eeskirjad põhinevad
rahvusvaheliselt aktsepteeritavatel privaatsuspõhimõtetel,
mis sisalduvad organisatsiooni Organization of Economic
Co-operation and Development (OECD) eraelu kaitse ja
piiriülese isikuandmete kaitse juhendis, U.S. Federal Trade
Commissioni (FTC) õiglastes teabetavades, Euroopa Inimõiguste
Konventsiooni punktis 8 ja Asia-Pacific Economic Cooperationi
(APEC) privaatsusraamistikus. See kehtestab kohustuslikud
normid, mida tuleb järgida, ja sätestab lisakaalutlused, mida
Teva peaks isikuandmete töötlemisel arvestama.
Teva järgib kehtivaid andmete privaatsuse nõudeid riikides,
kus tema ja ta allüksused tegutsevad.

Täiendavad
kaalutlused

Redaktsiooniajalugu

Kuigi need eeskirjad sätestavad meie üldise lähenemise, ei käsitle
need konkreetselt kõiki kohalikke privaatsust või andmekaitset
puudutavaid seadusi üle maailma. Kui kohalikud privaatsust
reguleerivad seadused või meie kirjalikud kokkulepped
kolmandast osapoolest esindajatega (kolmandate osapooltega)
nõuavad rangemaid norme kui nendes eeskirjades üldiselt
kirjeldatud, järgib Teva neid rangemaid norme. Üksikasjalikumate
juhiste saamiseks konkreetsete nõuete kohta peaksite pidama
nõu kohaliku andmeprivaatsuse juhiga.

Lisa:
terminite sõnastik
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Valdkonna koodeksid,
mida nõustume järgima,
ja kirjalikud kokkulepped
andmeteenuste
pakkujatega on näited
olukordadest, kus võib
olla vaja rangemaid
norme, kui nendes
eeskirjades sätestatud.
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Rakendamine
Need eeskirjad kehtivad kõigile Teva ärifunktsioonidele ja osakondadele kõigis asukohtades
üle maailma („Teva”). Samuti peab Teva tagama, et ka iga Teva nimel tegutsev kolmas osapool
järgiks neid eeskirju.
Täpsemalt kehtivad need eeskirjad:
—— kõigile Teva töötajatele ja alltöövõtjatele, kes saavad Tevalt isikuandmeid; kellel on
juurdepääs Teva poolt või tema nimel töödeldavatele isikuandmetele või kes haldavad
isikuandmeid hõlmavaid protsesse või vastutavad nende eest;
—— kõigile Teva poolt või tema nimel tehtavatele tegevustele, mis isikuandmeid hõlmavad, ja
—— igasugustele isikuandmetele (s.t elektroonilistele, paberkandjal, suulistele jne).

Vastutus
Töötajad ja alltöövõtjad vastutavad selle eest, et nad oleksid kõigi nende eeskirjade
aspektidega kursis ja teataksid kõigist nende eeskirjade rikkumiskahtlustest oma juhile,
personali-, järelevalve-, õigusosakonnale või Teva aususe vihjeliinile.

Meie lubadus
Teva on pühendunud õigele äritegevusele. Teva käitumiskoodeks, meie järelevalve põhimõtted
ja kohalikud järelevalve eeskirjad kirjeldavad meie visiooni seaduslikust ja eetilisest äritegevusest.
Need globaalsed andmete privaatsuse eeskirjad on juhend, mis aitab Teva töötajatel ja
alltöövõtjatel meie väärtusi rakendada, kui Teva on seotud isikuandmete töötlemisega.
Selleks, et toetada Teva pühendumist andmete privaatsusele, on Teva globaalne nõuete
täitmise järelevalve organisatsioon pannud kokku globaalse andmete privaatsuse töörühma.
Globaalset andmete privaatsuse töörühma koordineerib globaalne privaatsusametnik,
kes allub Teva globaalse järelevalve osakonna juhatajale.
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Meie privaatsuspõhimõtted ja
standardid
Nende eeskirjade alus on põhimõte, et Teva töötleb isikuandmeid ausalt ja seaduslikult.
Selle toetamiseks on Teva võtnud vastu järgmised normid, mida isikuandmete
töötlemisel kohaldatakse.

Teavitamine ja nõusolek
Kogumise ajal või enne seda teavitab Teva andmesubjekte sellest, et ta kogub
isikuandmeid, ja/või võtab andmesubjektilt nõusoleku, kui kohalikud seadused
või ettevõtte eeskirjad seda nõuavad.
Teavituses on selgitatud: kogumise ja töötlemise eesmärke, kuidas Teva isikuandmeid
kasutab ja jagab, kellega Teva isikuandmeid jagada tohib, millised õigused
andmesubjektidel on ja mis tahes muu teave, mida kohalikud seadused nõuavad.
—— Kogume, kasutame ja avaldame isikuandmeid ainult kooskõlas teates ja/või
nõusolekus määratud eesmärkidega, kui Teval pole muud seaduslikku õigust
isikuandmete töötlemiseks.
—— Kui Teva soovib kasutada või avaldada isikuandmeid eesmärgil, mis pole
määratud eesmärkidega kooskõlas, edastab Teave kogumise ajal või enne seda
andmesubjektidele lisateatise ja/või hangib täiendava nõusoleku, kui kohalikud
seadused või ettevõtte eeskirjad seda nõuavad.
Näide – teie kaubamärk soovib viia läbi turunduskampaania kahes riigis korraga.
Ühes riigis on seadus, mis nõuab, et Teva hangiks nõusoleku enne isikuandmete
kasutamist turunduse eesmärgil, teises riigis nõusolekut ei nõuta. Meie andmete
privaatsuse eeskirjad nõuavad, et hangiksime nõusoleku ainult riigis, kus seadus
seda nõuab. Ettevõte võib otsustada, kas hankida nõusolek ka teises riigis.

Individuaalsed õigused
Teva tunnustab ja austab andmesubjekti õigusi, nt nõuda andmetele juurdepääsu,
nende parandamist, piiramist või kustutamist ja nõusoleku tagasivõtmist (loobumist)
ning olla Teva isikuandmete töötlemise vastu. Ettevõtte omanik reageerib
andmesubjekti nõudmistele kohalike seaduste alusel.
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Meie privaatsuspõhimõtted ja
standardid

Turve
Teva rakendab ja säilitab administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemehhanisme
meie globaalsete ettevõtte turbe-eeskirjade ja normide, globaalsete IT-turbe
eeskirjade ja normide ning kehtivate kohalike seaduste alusel, et vähendada
isikuandmete kaotsimineku, omavolilise juurdepääsu, hävitamise, kasutamise,
muutmise ja avaldamise ohtu.

Andmete kvaliteet
Teva säilitab ainult ärieesmärgil vajalikke isikuandmeid ning võtab tarvitusele
mõistlikke meetmeid tagamiseks, et isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased.
—— Näited mõistlike meetmete kohta, mida Teva võib isikuandmete täpsuse
ja ajakohasuse tagamiseks kasutada, on järgmised: lasta inimestel oma
profiiliandmeid (nt meiliaadressi, postiaadressi ja/või telefoninumbrit)
muuta ja pakkuda inimestele tasuta telefoninumbrit või veebivõimalust,
kus nad saavad ise oma isikuandmete muutmise taotlusi esitada.

Andmete säilitamine
Me ei säilita isikuandmeid kujul, mis võimaldab andmesubjekti tuvastamist,
kauem, kui see on vajalik lubatud ja/või määratud eesmärkide saavutamiseks.

Teavitamine ja
nõusolek
Individuaalsed
õigused
Turve
Andmete kvaliteet
Andmete säilitamine
Integreeritud
privaatsus

Täiendavad
kaalutlused
Tundlikud andmed

—— Säilitame isikuandmeid kohalike seaduste ja Teva dokumentide säilitamise
eeskirjade kohaselt.

Otseturundus

—— See nõue ei muuda kehtetuks ühtegi muud ettevõtte nõuet, nt kohustuslikku
säilitamise aega või märgistust „mitte hävitada”. Ettevõtte omanik peab pidama
täpsemate juhiste saamiseks nõu Teva õigusosakonnaga või dokumendihalduse
osakonnaga.

Kolmandad
osapooled
Üleandmised

Integreeritud privaatsus
Teva koostab ja rakendab privaatsuse kontrollmehhanisme, mis on kooskõlas selle
poliitika ja kehtivate seadustega, tegevustesse, protsessidesse, tehnoloogiatesse
ja suhetesse muude osapooltega, kes Teva isikuandmeid töötlevad.

Andmekaitseasutuste
teavitamine
Reageerimine
rikkumistele ja
intsidentidele
Koolitus
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Otseturundus
Teva järgib kõiki kehtivaid seadusi, sh neid, mis nõuavad, et hangiksime nõusoleku,
võimaldaksime loobumist või lisaksime oma teadetesse või suhtlusse konkreetse
sõnastuse, kui saadame eraisikutele (sh tervishoiutöötajatele ja ettevõtete
kontaktisikutele) turundusmaterjale.
Kohalikud seadused võivad kehtestada teatud suhtluskanalite (nt tekstisõnumite,
meilide, fakside või automaatkõnede) puhul lisanõudeid või piiranguid.

Kolmandad osapooled
Teva tagab, et kolmandad osapooled järgivad Teva nimel isikuandmete töötlemisel
kehtivaid ettevõtte poliitikaid, kirjalikke kokkuleppeid ja andmekaitseseadusi.
—— Teva ärifunktsioonid peavad tegema kolmandate osapoolte valikuprotsessi ajal
taustakontrolli ja kaaluma, kas kolmandatel osapooltel on olemas isikuandmete
kaitsmiseks piisavad privaatsuse kontrollmehhanismid, sh piisavad turbemeetmed.
—— Teva sõlmib meie nimel isikuandmeid töötlevate kolmandate osapooltega
kirjalikud kokkulepped, nõudes, et nad järgiksid kehtivaid ettevõtte poliitikaid
ja andmekaitseseadusi.
Teva lubab edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele ainult juhul, kui on võetud
tarvitusele mõistlikud ja sobilikud abinõud vajaliku andmekaitse taseme tagamiseks
kirjaliku lepingu, ettevõtte eeskirjade ja kohalike seaduste alusel.
Teva lubab kolmandatel osapooltel töödelda isikuandmeid meie nimel ainult põhjustel,
mis on kooskõlas eesmärkidega, mille jaoks andmed algselt koguti, või muude
eesmärkidega, mis on kehtivate seadustega lubatud.
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Kolmanda osapoole
nõuetekohase hoolsuse
kaalutlused võivad
erineda, olenevalt
asukohast, isikuandmete
tüübist ja hulgast,
mida müüja Teva nimel
töötleb, ja teenustest,
mida müüja osutab.
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Otseturundus

Kolmandad osapooled

Üleandmised

Andmekaitseasutuste
teavitamine
Reageerimine
rikkumistele ja
intsidentidele
Koolitus
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Üleandmised
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Teva ei saada isikuandmeid välja sellisest riigist või selliselt territooriumilt, kus see on
keelatud (nt andmeresidentsuse, andmete blokeerimise või lokaliseerimise nõuete
kaudu), välja arvatud juhul, kui need edastatakse riiki või territooriumile, mille puhul on
kinnitatud nende piisav kaitsetase, või kui see toimub kohalike seadustega tunnustatud
mehhanismi (nt privaatsuse kaitse või andmeedastuse kokkulepete) alusel.
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Teva teavitab andmekaitseasutusi või registreerib end nende juures ja hangib kohalike
seaduste alusel vajalikud kinnitused.

 eageerimine rikkumistele ja
R
intsidentidele
Igasuguste intsidentide puhul, mis hõlmavad isikuandmete privaatsuse või turbe
rikkumist, tuleb Teva globaalne andmete privaatsuse töörühm (k.a mis tahes
Teva intsidentidele reageerimise standardi kohaselt moodustatud intsidentidele
reageerimise rühm) kaasata otsustamisse, kuidas sellist intsidenti käsitleda. Teva
edastab asjaga seotud isikutele, riigiasutustele, täitevasutustele ja/või muudele
üksustele teated ning teeb vajalikud toimingud intsidendile reageerimiseks,
seadusega nõutud ja/või ettevõtte otsustatud viisil, arvestades globaalse andmete
privaatsuse töörühma ja Teva õigusosakonna arvamusi.

Koolitus
Kõik töötajad ja alltöövõtjad läbivad nende eeskirjade alase koolituse. Ettevõtte
või globaalse andmete privaatsuse töörühma otsusega võidakse pakkuda kohalikul,
piirkondlikul või globaalsel tasandil privaatsuse alaseid lisakoolitusi.
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Versioon

Kuupäev

Muudatus

Selgitus

Meie lubadus
Üldine ülevaade: need eeskirjad kehtestavad Teva isikuandmete töötlemise normid kogu maailmas.
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Tevacorp-Policy: Tevacorp-Policy - 02-003.01
Valdkond

Nõuete täitmise
järelevalve

Jõustumiskuupäev

Teema asjatundja

Jessica Blazer
Megan Jacobs
Shirit Keynan

Versiooni kuupäev:

Omanik:

Kinnitas:

Allkiri:

Allkiri:

____________________________________________
Nimi: Jessica Blazer
Ametinimetus: ELi privaatsusametnik

____________________________________________
Nimi: Tricia Glover
Ametinimetus: a
 sepresident, juhtiv
privaatsusametnik, globaalsed
strateegilised nõuete täitmise
järelevalve lahendused

Allkiri:

____________________________________________
Nimi: Megan Jacobs
Ametinimetus: Ameerika privaatsusametnik
Allkiri:

____________________________________________
Nimi: Shirit Keynan
Ametinimetus: Arenguturgude privaatsusametnik
(v.a LATAM)
Nendele eeskirjadele kohalduvad kõik kehtivad seadused ja normid. Kahtluste või küsimuste korral
pöörduge abi saamiseks järelevalveosakonna poole.
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Lisa:
terminite sõnastik
Eeskirjades kasutatakse järgmisi definitsioone.
Alltöövõtja: isik, kes pole töötaja, kes on füüsilisest isikust ettevõtja või kelle on palganud ajutise tööjõu
agentuur või professionaalne teenusepakkuja, kes määrab ta Tevale Teva nimel teenuseid osutama
Andmeprivaatsuse juht: globaalse andmeprivaatsuse töörühma liige, kes vastutab konkreetse asukoha eest
(nt arenguturud, Euroopa, LATAM või Põhja-Ameerika)
Andmesubjekt: isik, keda isikuandmed puudutavad
Isikuandmed: igasugusel kujul olevad andmed, mida saab kasutada otseselt või kaudselt, eraldi või koos muu
teabega isiku tuvastamiseks
Nõusolek: juriidiliselt siduv vabatahtlikult esitatud tahteavaldus, milles andmesubjekt näitab oma nõusolekut
isikuandmete töötlemiseks
Töötlemine: igasugune tegevus, mida saab isikuandmetega teha. Näiteks hõlmab töötlemine kogumist,
säilitamist, muutmist, kustutamist, parandamist, ülevaatamist, analüüsimist, korraldamist, konsulteerimist,
kombineerimist ja edastamist
Tundlikud andmed: isikuandmete erikategooria, mis on määratletud kohalike, riiklike ja/või piirkondlike
seadustega ning hõlmab sageli teavet näiteks kellegi tervise või seksuaalelu, rassi või etnilise päritolu, usuliste
või poliitiliste uskumuste või sidemete, ametiühingu liikmestaatuse, riiklike ID-koodide, pangakonto või
krediitkaardi numbrite ja kriminaalkaristuste kohta
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