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POLITICA GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE A UCB PENTRU 

CADRELE MEDICALE 
 
1. CINE SUNTEM ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA 
UCB sau noi înseamnă UCB S.A., o societate belgiană cu sediul social în strada Allée de 
la recherche nr. 60, 1070 Anderlecht și filialele acesteia. Pentru mai multe informații privind 
datele de contact ale filialei UCB din jurisdicția dumneavoastră, vă rugăm să accesați 
secțiunea „UCB Worldwide” la adresa https://www.ucb.com/worldwide și să vă selectați 
țara.  
În calitate de operator, respectiv entitate juridică care hotărăște motivul și modul în care 
informațiile despre dumneavoastră (datele cu caracter personal) sunt colectate și 
prelucrate de către noi în contextul relației dintre dvs. sau organizația din domeniul 
asistenței medicale cu UCB, referitor la dreptul dvs. la confidențialitate.  
Vom prelucra doar datele cu caracter personal descrise în această Politică Generală, 
completată de alte politici de confidențialitate ale noastre - în măsura în care acestea vi se 
aplică - de exemplu, în cadrul participării dvs. în calitate de cadru medical (CM) la 
Programele noastre de Sprijin al Pacienților (PSP), studii (inclusiv studii observaționale, 
studii clinice etc.), sau atunci când navigați pe oricare din site-urile noastre web pentru care 
există politici distincte de confidențialitate ale site-urilor. Vom prelucra în orice moment 
datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu legislația relevantă privind protecția 
datelor, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 
95/46/EC (Regulamentul general privind protecția datelor sau RGPD). 
În cadrul UCB avem un responsabil cu protecția datelor (RPD), care poate fi contactat de 
prin oricare dintre următoarele mijloace pentru orice întrebări legate de confidențialitate 
privind modul în care colectăm, stocăm și utilizăm datele dvs. cu caracter personal:  

− E-mail: dataprivacy@ucb.com; sau 
− Poștă: În atenția Responsabilului (global) cu Protecția Datelor, Allée de la 

recherche 60, 1070 Anderlecht sau în atenția Responsabilului local UCB cu 
Protecția Datelor la adresa poștală a filialei UCB din jurisdicția 
dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați 
https://www.ucb.com/worldwide și să selectați țara. 
 

2. RAȚIUNEA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE 
În calitate de companie de top în domeniul biofarmaceutic, UCB are relații strânse și are 
dialog continuu cu numeroase cadre medicale. Politica generală de confidențialitate 
reglementează colectarea, utilizarea și păstrarea de către UCB a datelor cu caracter 
personal privind (i) cadrele medicale și (ii) cadrele medicale care acționează în calitate de 
reprezentant sau persoană de contact pentru organizațiile din domeniul asistenței medicale 
(OAM) cu care avem o relație de afaceri. După cum s-a menționat anterior, informații 
suplimentare privind confidențialitatea vi se pot aplica în cadrul participării dvs. la PSP, 
studii sau atunci când navigați pe unul din site-urile noastre. Veți găsi aceste condiții 
suplimentare privind confidențialitatea pe pagina web sau în secțiunea corespunzătoare. 
Cu alte cuvinte, în afara acestei politici generale privind confidențialitatea, vă rugăm să citiți 
cu atenție celelalte informații privind confidențialitatea care vă pot fi aplicabile, înainte de a 
participa la orice PSP, studiu al USB sau de a naviga pe unul dintre site-urile noastre. 
Politica generală de confidențialitate are cinci componente și vă informează despre:  

1. Cine suntem și cum ne puteți contacta; 
2. Rațiunea acestei politici de confidențialitate; 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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3. Scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, temeiul juridic 
aferent RGPD și perioadele de păstrare a datelor; 

4. Care sunt drepturile dvs. în legătură cu datele dvs. cu caracter personal și cum le 
puteți exercita; și 

5. Detalii suplimentare despre modul în care prelucrăm (inclusiv transferăm) datele 
dvs. cu caracter personal. 

Politica generală de confidențialitate poate fi actualizată periodic pentru a reflecta 
modificările aduse activităților noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal. În acest 
caz vă vom informa despre orice schimbări semnificative prin postarea unei anunț vizibil 
pe UCB.com (Site web) sau informându-vă pe aceeași cale prin care comunicăm cu dvs. 

 
3. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER 

PERSONAL ȘI TEMEIUL JURIDIC APLICABIL 
 
Tabelul de mai jos arată pentru fiecare scop (i) categoriile de date cu caracter personal pe 
care le colectăm și prelucrăm pentru dvs., (ii) sursa, (iii) perioada în care păstrăm datele 
dvs. cu caracter personal, (iv) cu cine le partajăm și (v) temeiul juridic aferent RGPD.
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1. Pentru a gestiona relația noastră profesională cu dvs., inclusiv: 
a. planificarea și monitorizarea (inclusiv raportare internă UCB) interacțiunii și comunicării cu dvs. - 

inclusiv gestionarea apelurilor și vizitelor; 
b. optimizarea interacțiunilor și a comunicărilor noastre cu dvs., pe baza preferințelor dvs. (inclusiv 

din punctul de vedere al conținutului, al formatului, al modalităților preferate și al frecvenței); 
c. segmentarea părților interesate din zona dvs. geografică și specialitatea (inclusiv identificarea 

principalilor lideri de opinie, precum și pentru a ne permite să identificăm centrele de studiu 
relevante pentru desfășurarea de studii clinice); 

d. evitarea dublării și îmbunătățirea calității interacțiunilor cu dvs. - pe baza necesităților și 
preferințelor identificate de dvs.; 

 UCB: 
 
Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
a) Detalii generale și de identificare: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic atribuit dvs. 

în bazele noastre de date 
b) Detaliile dvs. de contact și modul în care doriți să fiți contactat: adresa poștală, număr de telefon, adresă 

e-mail 
c) Detaliile dvs. profesionale: incluzând denumirea postului, studiile medicale, informații privind experiența 

profesională (inclusiv istoric, funcție), expertiza dvs., afilierea la un spital sau organizație din domeniul 
asistenței medicale, publicații, distincții, biografie, legături cu organizații educaționale, zone de interes 
științific 

d) Identificatori specifici de țară (inclusiv numărul de înregistrare local în calitate de cadru medical în cadrul 
sistemului național de sănătate) 

2. Date privind activitatea (respectiv date privind interacțiunea noastră profesională cu dvs., altele decât activitățile 
clinice):  

a) Informații privind apelurile/vizitele către dvs.: ultima dată a apelului/vizitei, următoarea dată planificată a 
apelului/vizitei, subiecte discutate, mesaje cheie din partea dvs., informații despre produs partajate cu dvs. 

b) Informații generale/agregate despre modul de prescriere a produselor 
c) Informații care să permită segmentarea părților interesate din zona dvs. geografică și specialitatea; 
d) Informații despre evenimente/conferințe la care ați participat/la care asistați 
e) Informații despre rețeaua clientului (relații cu alte cadre medicale și organizații din domeniul asistenței 

medicale) 
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f) Informații privind activitatea, inclusiv dacă ați deschis e-mail-urile trimise de noi, dacă ați acceptat invitația 
noastră la o conferință sau conținut online, etc. 

g) Orice alte informații pe care ni le puteți transmite, de exemplu atunci când completați formulare întocmite 
pentru noi sau partajați informații în cadrul conferințelor la care participați sau în timpul apelurilor sau 
vizitelor cu reprezentanții noștri  

3. Date privind gestionarea consimțământului: Informații privind utilizarea sau preferințele dvs. privind formatul, 
canalele de comunicare și frecvența acestora 

În cazul în care nu furnizați informațiile de mai sus, UCB nu va putea gestiona relația noastră profesională cu dvs. 
 
Pentru unele dintre analizele menționate mai sus (de ex., pentru optimizarea interacțiunilor și a comunicărilor cu dvs. pe baza preferințelor dvs. 
sau pentru a identifica principalii lideri de opinie sau centre de studiu pentru desfășurarea studiilor clinice), UCB poate în orice moment să 
utilizeze tehnici de inteligență artificială (inclusiv învățarea automatizată). În acest caz, se vor institui toate măsurile organizaționale și de 
securitate adecvate – în conformitate cu legislația privind protecția datelor – pentru a asigura confidențialitatea implicită a datelor. Aceasta 
include, fără limitare, minimizarea datelor, controale stringente ale accesului, intervenția personală etc. 

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
- Surse de încredere accesibile public (inclusiv online) (precum PubMed, Clinical Trials.gov, site-uri ale congreselor 

sau site-uri ale universităților) 
- Prin monitorizarea instrumentelor și serviciilor informatice (aceste servicii includ e-mail-uri trimise către dvs. la 

solicitarea dvs./cu acordul dvs.) 
Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Date de bază: pe durata relației noastre profesionale cu dvs. În legătură cu retragerea sau încetarea activităților 
profesionale ale cadrelor medicale: pe o durată de maxim 36 luni după ce am fost informați despre retragerea / 
încetarea activităților profesionale 

- Date privind activitatea: aceste date sunt păstrate timp de 60 de luni de la data când s-a desfășurat activitatea 
(de ex. un eveniment, un congres, o vizită, un apel) 

- Date privind gestionarea consimțământului: aceste date sunt păstrate timp de 120 luni de la data primirii 
consimțământului dvs. 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB pentru a-și desfășura sau îmbunătăți 
activitatea, și anume pentru a crea valoare pentru persoanele cu afecțiuni severe în domeniile de interes terapeutic 
ale UCB, pentru a gestiona resursele noastre umane și financiare în mod eficient sau a menține și a optimiza 
relația noastră profesională cu dvs. (inclusiv planificarea, monitorizarea și îmbunătățirea interacțiunilor noastre cu 
dvs.). În acest scop, UCB depune eforturi pentru a menține un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele 
dvs. cu caracter personal și păstrarea drepturilor și libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs. (**).  
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- (Consimțământul dvs. va fi solicitat înainte ca UCB să trimită orice e-mail marketing, așa cum este detaliat la 
punctele 6 și 7 de mai jos). 
 

 
2. Pentru a gestiona eficient relația noastră cu dvs. în cadrul acordurilor de colaborare cu partenerii noștri 

(inclusiv cu alte companii farmaceutice) și pentru a evita dublarea în interacțiunile cu dvs., UCB: 
 
Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
a) Detaliile dvs. de identificare: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic atribuit dvs. în 

bazele noastre de date 
b) Detaliile dvs. de contact: adresa poștală, număr/numere de telefon, adresă e-mail 
c) Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, educația medicală, informații privind experiența 

dvs. profesională; 
2. Date privind activitatea (respectiv date privind interacțiunea noastră profesională cu dvs., altele decât activitățile 
clinice): 

a) Informații privind apelurile/vizitele către dvs.: ultima dată a apelului/vizitei, următoarea dată planificată a 
apelului/vizitei, subiecte discutate, mesaje cheie din partea dvs., informații despre produs partajate cu dvs. 

b) Informații despre modul de prescriere a produselor 
c) Informații despre evenimente la care ați participat/la care asistați 

 
În cazul în care nu furnizați informațiile de mai sus, UCB nu va putea gestiona relația noastră profesională cu dvs. 

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- Terți împuterniciți de noi cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A)  
- Partenerii noștri cu care avem un acord de colaborare (inclusiv alte companii farmaceutice) 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Date de bază: pe durata relației noastre profesionale cu dvs. În legătură cu retragerea sau încetarea activităților 
profesionale ale cadrelor medicale: pe o durată de maxim 36 luni după ce am fost informați despre retragerea / 
încetarea activităților profesionale 

- Date privind activitatea: aceste date sunt păstrate timp de 60 de luni de la data când s-a desfășurat activitatea 
(de ex. un eveniment, un congres, o vizită, un apel) 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
- Partenerii noștri cu care avem un acord de colaborare (inclusiv alte companii farmaceutice, în măsura în care este 

aplicabil) 
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Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB pentru a-și desfășura activitatea, (inclusiv 
pentru cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente care creează valoare pentru persoanele cu afecțiuni severe 
în domeniile de interes terapeutic ale UCB), pentru a gestiona resursele noastre umane și financiare în mod 
eficient sau a menține relația noastră profesională cu dvs. În acest scop, UCB depune eforturi pentru a menține 
un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal și păstrarea drepturilor și 
libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs. (**). 

3. Pentru a obține un răspuns sau o părere profesională din partea dvs. (inclusiv prin intermediul 
consiliilor consultative, studiilor de piață și instrumentelor de cercetare) privitor la (i) ce este important 
pentru dvs. și/sau pacienții dvs., (ii) tendințe importante privind tratamentul pacientului în specialitatea 
dvs.; (iii) modul în care UCB și produsele sale sunt percepute de dvs.; și (iv) modul în care putem evolua 
și personaliza serviciile și produsele noastre, UCB: 

 
Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
a) Detaliile generale și de identificare despre dvs.: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic 

atribuit dvs. în bazele noastre de date  
b) Detaliile dvs. de contact: adresa poștală, număr/numere de telefon, adresă e-mail  
c) Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, educația medicală, informațiile privind experiența dvs. 

profesională, specialitatea/specialitățile dvs.; 
d) Informații care să permită segmentarea părților interesate din zona dvs. geografică și specialitatea; 
e) Informații agregate privind comportamentul digital: Informații privind prezența digitală, audiența digitală și 

activitatea digitală  
2. Date privind activitatea (respectiv date privind interacțiunea noastră profesională cu dvs., altele decât activitățile 

clinice): 
a) Punctul dvs. de vedere: inclusiv perspectiva dvs. asupra conceptelor terapeutice și abordarea privind 

produsele și/sau domeniile terapeutice ale companiei noastre  
b) Orice alte informații sau raportare cu privire la compania, produsele și/sau domeniile noastre terapeutice pe 

care le puteți furniza la latitudinea dvs. în contextul relației noastre cu dvs. 
3. Date privind gestionarea consimțământului Consimțământul dvs. explicit/renunțarea pe mai multe căi (și 

anume consimțământ/renunțare la primirea de e-mail-uri privind studii de piață) 

În cazul în care nu furnizați informațiile de mai sus, UCB nu va putea gestiona îndeplinirea interesului nostru legitim (arătat mai jos).  
Vă rugăm să rețineți că în cazul în care aceste informații sunt partajate în contextul unui contract cu dvs., anumite date vor fi necesare în scopul 
încheierii unui contract (a se vedea mai jos la punctul 8). În cazul în care aceste date cu caracter personal nu sunt furnizate, UCB nu va putea 
executa un contract cu dvs. 
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Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A)  
- Companiile de media socială în conformitate cu termenii și condițiile acestora 
- Surse de încredere accesibile public (precum PubMed, Clinical Trials.gov, site-uri ale congreselor sau site-uri ale 

universităților) 
Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Date de bază: pe durata relației noastre profesionale cu dvs. În legătură cu retragerea sau încetarea activităților 
profesionale ale cadrelor medicale: pe o durată de maxim 36 luni după ce am fost informați despre retragerea / 
încetarea activităților profesionale 

- Date privind activitatea: aceste date sunt păstrate timp de 60 de luni de la data când s-a desfășurat activitatea 
(de ex. un eveniment, un congres, o vizită, un apel) 

- Date privind gestionarea consimțământului: aceste date sunt păstrate timp de 120 luni de la data primirii 
consimțământului dvs. 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB pentru a-și desfășura activitatea, (inclusiv 
pentru cercetarea și dezvoltarea de noi medicamente care creează valoare pentru persoanele cu afecțiuni severe 
în domeniile de interes terapeutic ale UCB), și menținerea relației noastre profesionale cu dvs. În acest scop, UCB 
depune eforturi pentru a menține un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal 
și păstrarea drepturilor și libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs.(**). (Privind prelucrarea 
informațiilor pentru executarea unui contract cu dvs., de exemplu în legătură cu participarea dvs. la un consiliu 
consultativ sau în legătură cu un anumit studiu de piață, ne referim la ceea ce este stabilit mai jos la punctul 8.)  

 
4. Pentru a răspunde la întrebările dvs. și a vă oferi asistența solicitată, UCB: 
 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Detaliile generale și de identificare despre dvs.: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic 
atribuit dvs. în bazele noastre de date 

2. Datele dvs. de contact: adresa poștală, numărul de telefon sau adresa de e-mail (în funcție de metoda prin care 
alegeți să ne contactați) 

3. Identificatori specifici de țară (inclusiv numărul de înregistrare local în calitate de cadru medical în cadrul 
sistemului național de sănătate) 

4. Orice alte informații pe care ni le furnizați și privind întrebarea dvs. sau cererea de asistență (sau care poate fi 
solicitată legal) 
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În cazul în care nu furnizați informațiile de mai sus, nu vom putea răspunde întrebării sau cererii dvs. (de asistență). În cazul în care nu ne 
furnizați aceste informații impuse prin lege, nu vom putea respecta obligațiile noastre legale. 

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră;  
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Pe durata necesară răspunderii și completării cererii dvs.  
- Pentru atât timp cât este necesar din punct de vedere juridic în legătură cu orice informații pe care trebuie să le 

prelucrăm pentru a respecta obligațiile noastre statutare (de ex. în legătură cu raportarea unui eveniment advers) 
Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrarea necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a lua 
măsuri la cererea dvs. înainte de semnarea unui contract 

- Prelucrarea necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale (inclusiv în legătură cu raportarea 
evenimentelor adverse) 

 
5. Pentru a permite și documenta distribuirea eșantioanelor de produse către dvs., UCB: 

 
Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
a) Detaliile dvs. de identificare: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic atribuit dvs. în bazele 

noastre de date 
b) Detaliile dvs. de contact: adresa poștală, număr/numere de telefon, adresă e-mail; 
c) Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, specialitatea/specialitățile dvs. 

2. Date privind activitatea (respectiv date privind interacțiunea noastră profesională cu dvs., alta decât activitățile 
clinice): 
a) Numărul și categoriile de eșantioane de produse solicitate și furnizate, data livrării*  
b) Semnătura dvs. care confirmă primirea eșantioanelor 
c) Orice alte informații care pot fi solicitate legal 

În cazul în care nu furnizați datele cu caracter personal menționate mai sus, nu veți putea fi eligibil pentru a primi mostrele produselor UCB. 
Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- (Dacă este cazul) organizațiile din domeniul asistenței medicale 
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
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Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- 120 luni pentru monitorizarea stocurilor (urmărirea loturilor) 
- Documentația referitoare la livrarea mostrelor către dvs. este păstrată conform cerințelor legale aplicabile, și 

articolului 19 din Codul de bune practici EFPIA privind mostrele medicale 
Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Pentru orice date cu caracter personal, prelucrare necesară pentru respectarea obligațiilor noastre legale (inclusiv, 
dar fără a se limita la legislația privind distribuirea mostrelor de produse medicale etc.). 

- În alt mod, prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB pentru a-și desfășura activitatea, 
inclusiv pentru a vă oferi informații corecte despre produs și mostre și pentru a respecta standardele din domeniu 
și cerințele în acest sens. În acest scop, UCB depune eforturi pentru a menține un echilibru just între necesitatea 
de a prelucra datele dvs. cu caracter personal și păstrarea drepturilor și libertăților dvs., inclusiv protecția 
confidențialității dvs.(**).  

 
6. Pentru a vă invita să asistați și a permite participarea dvs. la reuniuni, evenimente, conferințe 

academice, științifice și promoționale (sponsorizate de noi) referitoare la expertiza noastră medicală, 
UCB: 

 
Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
a) Detalii generale și de identificare: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic atribuit dvs. în 

bazele noastre de date 
b) Detaliile dvs. de contact: adresa poștală, număr/numere de telefon, adresă e-mail 
c) Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, specialitatea/specialitățile dvs. 
d) Identificatori specifici de țară (inclusiv numărul de înregistrare local în calitate de cadru medical în cadrul 

sistemului național de sănătate) 
2. Date privind activitatea (respectiv date privind interacțiunea noastră profesională cu dvs. - altele decât activitățile 

clinice - și referitoare la participarea dvs. la aceste reuniuni, evenimente și conferințe): 
a) Informații despre evenimente/conferințe la care ați participat/la care asistați  
b) Informații despre subiecte discutate, mesaje cheie din partea dvs., informații despre produs partajate cu dvs. 
c) Detalii de călătorie și logistică, preferințe legate de dietă (după caz), precum și alte informații necesare pentru 

a permite participarea dvs. la conferințele, reuniunile sau evenimentele UCB, la care v-ați înscris: 
3. Date privind gestionarea consimțământului: Informații privind utilizarea sau preferințele dvs. privind formatul, 

canalele de comunicare și frecvența acestora 
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În cazul în care nu ne transmiteți informațiile de mai sus, nu vom putea să vă invităm și permite participarea dvs. la conferințele, reuniunile sau 
evenimentele UCB. 

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- Terți împuterniciți de noi cu prelucrarea datelor (inclusiv agențiile de turism, astfel cum este precizat în secțiunea 

5.A) 
Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Date de bază: pe durata relației noastre profesionale cu dvs. În legătură cu retragerea sau încetarea activităților 
profesionale ale cadrelor medicale: pe o durată de maxim 36 luni după ce am fost informați despre retragerea / 
încetarea activităților profesionale 

- Date privind activitatea: aceste date sunt păstrate timp de 60 de luni de la data când s-a desfășurat activitatea 
(de ex. un eveniment, un congres, o vizită, un apel) 

- Date privind gestionarea consimțământului: aceste date sunt păstrate timp de 120 luni de la data primirii 
consimțământului dvs. 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrarea pe baza consimțământului dvs. asupra informațiilor privind transmiterea și primirea oricăror 
comunicări privind reuniunile, evenimentele și conferințele academice, științifice și promoționale sponsorizate de 
UCB.  

- Prelucrarea pe baza executării unui contact pentru orice informații necesare pentru a permite participarea dvs. la 
o conferință, reuniune sau eveniment sponsorizat de UCB la care v-ați înscris. 

7. Pentru a permite UCB să vă trimită comunicări directe de marketing pe email sau prin alte mijloace 
electronice, privind actualizări medicale sau științifice (inclusiv informații pertinente și actualizate 
despre anumite afecțiuni și tratamente), informații despre companie și/sau produsele și serviciile pe 
care le promovăm, UCB: 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

1. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
a) Detalii generale și de identificare: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic atribuit dvs. în 

bazele noastre de date 
b) Datele dvs. de contact: adresa de e-mail 
c) Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, specialitatea/specialitățile dvs. 
d) Zona dvs. de interes  
e) Identificatori specifici de țară (inclusiv numărul de înregistrare local în calitate de cadru medical în cadrul 

sistemului național de sănătate) 
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2. Identificatori electronici: 
a) Informații colectate prin intermediul modulelor cookie care vor fi plasate când vizitați site-urile UCB (de ex., 

când sunteți direcționat către site-urile noastre în urma unui clic pe „link-urile de adâncime” furnizate în 
comunicările noastre electronice către dvs.). (Link-uri de adâncime semnifică hyperlink-uri inserate în 
comunicările UCB, care permite CM să viziteze anumite site-uri UCB dedicate lor și să ignore procedura de 
autentificare obișnuită). Pentru mai multe informații despre modulele cookie utilizate pe site-urile UCB, vă 
rugăm să consultați politica privind modulele cookie de pe site-ul respectiv.  

3. Date privind activitatea (respectiv date privind interacțiunea noastră profesională cu dvs., altele decât activitățile 
clinice): 
b) Informații privind activitatea, inclusiv dacă ați deschis e-mail-urile trimise de noi, dacă ați acceptat invitația 

noastră la un conținut online etc. 
4. Date privind gestionarea consimțământului (informații privind utilizarea sau preferințele dvs. referitoare la 

formatul, canalele de comunicare și frecvența acestora): 
a) Dacă ați optat să primiți aceste comunicări 
b) Dacă ați optat să nu primiți aceste comunicări 

În cazul în care nu furnizați informațiile de mai sus, UCB nu va putea să vă trimită comunicările directe de marketing solicitate 
Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Date de bază: pe durata relației noastre profesionale cu dvs. În legătură cu retragerea sau încetarea activităților 
profesionale ale cadrelor medicale: pe o durată de maxim 36 luni după ce am fost informați despre retragerea / 
încetarea activităților profesionale 

- Identificatoare electronice: pentru mai multe informații despre perioadele de păstrare a oricăror module cookie 
utilizate, vă rugăm să consultați politica privind modulele cookie de pe site-ul respectiv 

- Date privind gestionarea consimțământului: aceste date sunt păstrate timp de 120 luni de la data primirii 
consimțământului dvs. 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrare pe baza consimțământului dvs. 
- Pentru modulele cookie, prelucrarea bazată pe consimțământul dvs. (cu excepția modulelor cookie strict 

necesare). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica privind modulele cookie de pe site-ul pe 
care îl vizitați. 
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8. Pentru a-i permite UCB să: 

a. [la nivelul utilizatorilor agregați - prin intermediul analizelor Google] susțină și să îmbunătățească 
funcționalitatea și să înțeleagă mai bine modelele de utilizare privitoare la site-urile noastre, 
utilizăm module cookie, inclusiv prin reținerea și evaluarea informațiilor privind utilizarea recentă 
a site-ului nostru de către dvs. și modul în care accesați diferite funcționalități ale site-ului nostru 
în scopuri de analiză, astfel încât să putem face site-urile noastre mai intuitive; 

b. [la nivel individual] obțină informații privind preferințele și interesele dvs., urmărind 
comportamentul dvs. de navigare pe site-ul UCB pe care îl vizitați, astfel încât să putem utiliza 
aceste informații pentru a ne adapta interacțiunile (inclusiv întâlnirile față în față și alte 
comunicări) cu dvs., UCB: 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

Pe unele dintre site-urile noastre, utilizăm Google Analytics, care permite urmărirea fără elemente de identificare 
sau agregată a vizitatorilor site-ului, în timp ce pe alte site-uri vă putem solicita să consimțiți cu privire la urmărirea 
utilizatorilor individuali. Consimțământul privind modulele cookie va fi gestionat prin intermediul bannerului privind 
modulele cookie și al centrului de preferințe de pe site-ul UCB pe care îl vizitați. Nu se vor plasa astfel de module 
cookie până când și doar dacă vă exprimați consimțământul. 
 
[La nivel agregat – prin Google Analytics – în măsura în care ați acceptat plasarea unor astfel de module cookie] 

- Date electronice de identificare: Adresa IP 
- informații privind modelul de utilizare colectate prin intermediul unor astfel de module cookie 

 
În cazul în care nu furnizați datele cu caracter personal menționate mai sus, este posibil ca (anumite funcționalități ale) site-ului UCB să nu 
poată fi accesibile. 
 
[La nivel individual – în măsura în care ați acceptat plasarea unor astfel de module cookie] 
1. Identificatori electronici: 

a) Adresa IP 
b) Informații colectate prin modulele cookie privitoare la comportamentul dvs. de navigare: Paginile UCB vizitate, 

durata vizitei, ora și data vizitei. Pentru mai multe informații despre orice module cookie utilizate, vă rugăm să 
consultați politica privind modulele cookie de pe site-ul respectiv.  

2. Date de bază (respectiv date utilizate pentru identificarea dvs. în sistemele noastre): 
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a) Detalii generale și de identificare: incluzând numele complet, funcția, limba, identificatorul unic atribuit dvs. în 
bazele noastre de date 

b) Datele dvs. de contact: adresa de e-mail, adresa poștală a spitalului/spitalelor sau a CM cu care lucrați 
c) Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, specialitatea/specialitățile dvs. 
d) Zona dvs. de interes  
e) Identificatori specifici de țară (inclusiv numărul de înregistrare local în calitate de cadru medical în cadrul 

sistemului național de sănătate) 

În cazul în care nu puteți furniza informațiile de mai sus, UCB nu își va putea adapta interacțiunile cu dvs., conform preferințelor dvs. 
Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Pentru modulele cookie, consultați Politica privind modulele cookie, pentru mai multe informații 
- Date privind comportamentul dvs. de navigare: aceste date sunt păstrate timp de 12 luni 
- Date de bază: pe durata relației noastre profesionale cu dvs. În legătură cu retragerea sau încetarea activităților 

profesionale ale cadrelor medicale: pe o durată de maxim 36 luni după ce am fost informați despre retragerea / 
încetarea activităților profesionale 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Plasarea modulelor cookie pe browserul dvs. va fi supusă consimțământului (cu excepția modulelor cookie strict 
necesare). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica privind modulele cookie de pe site-ul UCB 
pe care îl vizitați.  

- Vă rugăm să rețineți că prelucrarea informațiilor furnizate de aceste module cookie se va realiza numai pentru 
acele site-uri UCB pe care respectivele module cookie sunt activate și numai în măsura în care ați fost de acord 
cu plasarea respectivelor module cookie în browserul dvs. În acest caz, prelucrarea aferentă a informațiilor este 
necesară în scopul urmăririi intereselor legitime ale UCB, privind (i) desfășurarea activității sale și îmbunătățirea 
serviciilor și a produselor sale (inclusiv a site-urilor și a conținutului); și (ii) adaptarea interacțiunilor noastre 
(inclusiv întâlnirile față în față și alte comunicări) cu dvs., în conformitate cu nevoile și preferințele dvs. În acest 
scop, UCB depune eforturi pentru a menține un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter 
personal și păstrarea drepturilor și libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs.(**). 
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9. (Dacă este cazul) pentru a executa un contract cu dvs./ organizația din domeniul asistenței medicale 
pentru care lucrați și pentru a îndeplini obligațiile noastre și a exercita drepturile noastre în baza acestui 
contract (inclusiv facturare - în măsura în care se aplică relației noastre cu dvs.), UCB: 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

Cadre medicale care lucrează pentru o organizație din domeniul asistenței medicale  
- Detaliile dvs. de identificare: incluzând numele complet, numărul de identificare profesional, funcția, limba, 

identificatorul unic atribuit dvs. în bazele noastre de date 
- Detaliile dvs. de contact: adresa poștală, număr/numere de telefon, adresă e-mail 
- Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului, specialitatea, educația medicală, informații privind 

experiența dvs. profesională 
- Informații despre plată (inclusiv în măsura în care este aplicabil numărul de cont bancar, informații fiscale) 
- Alte informații pe care suntem obligați legal să le obținem (în contextul studiilor clinice) sau care pot fi necesare 

pentru a semna sau executa un contract 
 
Cadre medicale independente: 
- Aceleași date cu caracter personal indicate pentru cadrele medicale care lucrează pentru o organizație din 

domeniul asistenței medicale* 
- Informații despre plată (inclusiv în măsura în care este aplicabil numărul de cont bancar, informații privind 

impozitarea etc.) 
 

Datele de mai sus sunt necesare/obligatorii în scopul semnării unui contract. În cazul în care aceste date nu sunt furnizate, UCB nu va putea 
executa un contract cu dvs./organizația dvs. din domeniul asistenței medicale.  
Alte informații pot (de asemenea) fi solicitate legal. În cazul în care nu ne furnizați aceste informații impuse prin lege, nu vom putea respecta 
obligațiile noastre statutare. 

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră 
- (Dacă este cazul) organizațiile din domeniul asistenței medicale 
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este detaliat în secțiunea 5.A) 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Pe durata acordului menționat mai sus și după încetarea acordului pe o perioadă de cinci ani (în scopuri fiscale și 
de contabilitate), cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm aceste date pe o perioadă mai lungă pentru stabili, 
exercita sau formula apărări cu privire la revendicări legale sau pentru a respecta o obligație legală care necesită 
această prelucrare ulterioară. 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
- Autorități de reglementare  

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

Referitor la datele cu caracter personal pe care trebuie să le obținem prin lege de la dvs:  
- prelucrarea necesară pentru a respecta obligațiile noastre legale,  



15 

Referitor la celelalte date cu caracter personal: 
Cadre medicale care lucrează pentru o organizație din domeniul asistenței medicale  
- Prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB pentru a-și desfășura activitatea și pentru a 

gestiona relația contractuală cu organizația din domeniul asistenței medicale cu care/pentru care lucrați. În acest 
scop, UCB depune eforturi pentru a menține un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter 
personal și păstrarea drepturilor și libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs.(**).  

Cadre medicale independente: 
- Prelucrarea necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. 

înainte de semnarea unui contract 

10. Pentru a permite UCB să (i) își îndeplinească obligațiile legale UE/ca stat membru al UE (inclusiv dar 
fără a se limita la farmacovigilență, arhivare și ținerea evidenței, legile de transparență, etc.,), (ii) 
efectueze audituri în domeniul reglementării, și (iii) răspundă solicitărilor din partea autorităților de 
reglementare și judiciare (ale UE/statelor membre UE) 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

- Datele dvs. de identificare: incluzând numele complet, funcția/denumirea postului, inițialele; 
- Datele dvs. de contact: incluzând adresa de e-mail, număr de telefon, adresa poștală;  
- Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului 
- Orice alte informații necesare conform obligațiilor noastre legale (de ex. referitor la raportarea evenimentelor 

adverse, și implicarea dvs. în acestea; în legătură cu raportarea privind transparența, informații privind transferul 
de valoare, etc.)  

Furnizarea acestor informații este o obligație legală. În cazul în care nu le furnizați, UCB nu va putea să-și îndeplinească obligațiile legale. 
Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră;  
- (În măsura aplicabilității) organizația din domeniul asistenței medicale pentru/cu care lucrați; 
- Terți (precum pacienții dvs., terți împuterniciți cu prelucrarea datelor așa cum este detaliat în secțiunea 5.A, etc.) 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Atât timp cât este necesar conform obligațiilor noastre legale. De ex. în legătură cu informații privind evenimente 
adverse pentru o perioadă de 10 ani de la expirarea autorizației de comercializare pentru produsul în cauză 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Agențiile/autoritățile guvernamentale și de reglementare competente  
- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
- Publicul larg în legătură cu informațiile despre transparență 
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Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Procesarea necesară pentru a respecta obligațiile noastre legale (inclusiv dar fără a se limita la legislația privind 
farmacovigilența, legislația privind transparența etc.) 

11. Pentru a permite UCB să respecte liniile directoare din domeniu, privind transparența (spre deosebire 
de legislația obligatorie care este descrisă mai sus la punctul 10), UCB: 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

- Datele dvs. de identificare: incluzând numele complet, funcția/denumirea postului, inițialele  
- Datele dvs. de contact: incluzând adresa de e-mail, număr de telefon, adresa poștală;  
- Detaliile dvs. profesionale: inclusiv denumirea postului 
- Transferul de valoare (inclusiv cheltuieli și alte informații financiare, de ex. sume plătite către dvs.) 
- Consimțământul de a primi e-mail-uri privind divulgarea transferului de valoare (informații anterioare divulgării) 
- Orice alte informații necesare conform liniilor directoare din domeniu 

În cazul în care nu furnizați informațiile de mai sus, UCB nu se va putea conforma liniilor directoare din domeniul de activitate. 
Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră;  
- (În măsura aplicabilității) organizația din domeniul asistenței medicale pentru/cu care lucrați; 
- Terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Atât timp cât este necesar conform liniilor directoare aplicabile domeniului de activitate 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Agențiile guvernamentale și de reglementare competente 
- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
- Publicul larg 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrare pe baza consimțământului dvs. asupra informațiilor privind transmiterea și primirea oricăror comunicări 
privind divulgarea transferului de valoare (informații anterioare divulgării). 

Procesare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB pentru a se conforma cerințelor/liniilor directoare din domeniu 
și pentru a-și desfășura activitatea în mod transparent. În acest scop, UCB depune eforturi pentru a menține un echilibru just între 
necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal și păstrarea drepturilor și libertăților dvs., inclusiv protecția 
confidențialității dvs.(**). Vă rugăm să rețineți că această politică se referă doar la temeiul legal pentru prelucrarea datelor în conformitate cu 
prevederile RGPD. UCB va continua să onoreze codul de bune practici EFPIA privind consimțământul prealabil pentru informațiile divulgate 
privind transparența publică. 

12. Pentru a proteja interesele de afaceri ale UCB, inclusiv contra revendicărilor legale și acțiunilor în 
instanță și pentru a furniza dovezi ale tranzacțiilor, UCB: 
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Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

- Datele dvs. cu caracter personal (inclusiv cele menționate în această politică), în măsura în care se aplică 
revendicărilor legale, acțiunilor în instanță sau tranzacției în cauză 

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră;  
- (În măsura aplicabilității) organizația din domeniul asistenței medicale cu care/pentru care lucrați 
- (În măsura în care este aplicabil) terții împuterniciți de noi cu prelucrarea datelor 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Pe durata exercitării sau apărărilor formulate contra revendicărilor legale, acțiunilor în instanță sau tranzacției  

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Agențiile guvernamentale și de reglementare competente 
- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
- Consilierii noștri interni și externi 

Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrare necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB, care include desfășurarea activității și 
apărarea intereselor contra revendicărilor legale și acțiunilor în instanță. În acest scop, UCB depune eforturi pentru 
a menține un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal și păstrarea drepturilor 
și libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs.(**).  

13. Pentru a (i) efectua audituri pe baza legislației non-europene, (ii) a se conforma legilor și 
reglementărilor non-europene și (iii) a rezolva cereri din partea autorităților de reglementare și judiciare 
non-europene, UCB: 

Colectează 
următoarele date cu 
caracter personal 
despre dvs.: 

- Datele dvs. cu caracter personal menționate în această politică generală, în măsura în care sunt pertinente pentru 
audit, respectarea obligațiilor juridice sau solicitărilor de reglementare  

Obține aceste date cu 
caracter personal de 
la: 

- Dumneavoastră;  
- (În măsura aplicabilității) organizația din domeniul asistenței medicale cu care/pentru care lucrați 
- (În măsura în care este aplicabil) terții împuterniciți de noi cu prelucrarea datelor 

Păstrează (*) datele 
dvs. cu caracter 
personal pentru: 

- Atât timp cât este necesar conform obligațiilor noastre legale. 

Partajează datele dvs. 
personale cu: 

- Agențiile guvernamentale și de reglementare competente 
- Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor (astfel cum este precizat în secțiunea 5.A) 
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Se bazează pe 
următorul temei juridic 
RGPD: 

- Prelucrarea necesară în scopul intereselor legitime urmărite de UCB, care include desfășurarea activității și 
respectarea legilor și reglementărilor din domeniul activității sale. În acest scop, UCB depune eforturi pentru a 
menține un echilibru just între necesitatea de a prelucra datele dvs. cu caracter personal și păstrarea drepturilor 
și libertăților dvs., inclusiv protecția confidențialității dvs.(**).  

 
(*) Vom păstra datele dvs. personale în conformitate cu perioadele de păstrare indicate în tabelul de mai sus. Aceste perioade de păstrare, 
incluse în politica noastră privind păstrarea datelor, sunt dictate de:  
 

− Cerințele legale aplicabile;  
− Liniile directoare din domeniul de activitate, și  
− Pentru acele categorii de date cărora nu li se aplică cerințe legale exprese, anumiți factori determinanți precum nevoia de a dovedi sau 

executa o tranzacție sau un contract, punerea în aplicare a politicilor noastre, etc.  

Vom șterge datele dvs. cu caracter personal imediat ce perioadele de păstrare a acestora au expirat sau în cazul în care vă opuneți sau vă 
retrageți consimțământul privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (în măsura în care această prelucrare depinde de consimțământul 
dvs.), cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm aceste date pentru formularea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale, pentru 
protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, pentru respectarea obligației legale a Uniunii Europene sau a unui stat membru al UE 
care necesită prelucrare ulterioară sau atunci când trebuie să furnizăm dovezi sau să executăm o tranzacție sau contract sau să punem în 
aplicare politicile noastre. 
 
 
(**)Pentru informații suplimentare sau dacă aveți întrebări privind modul în care evaluăm acest echilibru, vă rugăm să ne contactați prin oricare 
din căile menționate în secțiunea 1 de mai sus („Cine suntem și cum ne puteți contacta”).
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4. DREPTURILE DVS. ȘI CUM LE PUTEȚI EXERCITA 
 

A. Drepturile dvs. 
 
Dreptul de acces 
 
Aveți dreptul de a obține confirmare din partea noastră dacă prelucrăm sau nu date cu 
caracter personal despre dvs., și în caz afirmativ, dreptul (în cazul în care aceasta nu 
afectează în mod negativ drepturile și libertățile altora) de a obține o copie a datelor dvs. 
cu caracter personal din partea noastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați 
secțiunea 4.B „Cum să vă exercitați drepturile”. 
 
Dreptul la rectificare 
 
Aveți dreptul de a ne solicita rectificarea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter 
personal inexacte ale dumneavoastră. Puteți de asemenea să ne solicitați completarea 
datelor dvs. cu caracter personal incomplete prin transmiterea unei declarații suplimentare 
conținând aceste informații suplimentare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați 
secțiunea 4.B „Cum să vă exercitați drepturile”. 
 
Dreptul la ștergerea datelor 
 
Aveți dreptul să ne solicitați ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter 
personal despre dvs., în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: 
 

- Datele dvs. cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea 
scopurilor pentru care au fost prelucrate; 

- V-ați retras consimțământul - pentru acele activități de prelucrare pe baza 
consimțământul dvs. - și nu mai avem temei juridic pentru această prelucrare; 

- Vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (pentru mai multe informații 
privind dreptul la opoziție, vezi mai jos) și nu există motive legitime care să 
prevaleze acestei prelucrări; 

- Datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
- Datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații 

legale de la nivelul Uniunii Europene sau al unui stat membru al Uniunii Europene 
sub incidența căreia se află UCB; 

Vă rugăm să rețineți că dreptul dvs. la ștergerea datelor nu se aplică în măsura în care 
prelucrarea este necesară pentru: 

- exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 
- respectarea unei legislații de la nivelul Uniunii Europene sau al unui stat membru al 

Uniunii Europene sub incidența căreia se află UCB; 
- motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 

alineatul (2) literele (h) și (i) din RGPD și cu articolul 9 alineatul (3) RGPD; 
- în scopuri de arhivare în interes public, scopuri de cercetare științifică ori scopuri 

statistice, în conformitate cu dispozițiile pertinente ale RGPD; 
- pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați secțiunea 4.B „Cum să vă exercitați drepturile”. 
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Dreptul la restricționarea prelucrării 
 
Aveți dreptul de a obține, din partea UCB, restricționarea prelucrării de către UCB a datelor 
dvs. cu caracter personal în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: 
 

- Dvs. contestați - cu bună credință - exactitatea datelor dvs. cu caracter personal 
deținute de noi, în cazul în care restricționarea prelucrării se aplică pentru o 
perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor dvs. personale; 

- Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. cu caracter personal și 
solicitați în schimb restricționarea utilizării lor; 

- Nu mai aveți nevoie de datele dvs. cu caracter personal, însă le solicitați pentru 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

- V-ați opus prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către UCB în conformitate 
cu prevederile RGPD, în acest caz restricționarea prelucrării se va aplica pe o 
perioadă în care putem verifica dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra 
drepturilor dvs. 

Vă rugăm să rețineți că, fără a aduce atingere celor menționate anterior, vom avea dreptul 
în continuare de a stoca datele dvs. cu caracter personal (pe întreaga perioadă de 
restricționare) sau de a prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte 
persoane fizice sau juridice. Dacă ați solicitat restricționarea prelucrării, vă vom informa 
înainte de ridicarea restricției de prelucrare. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați 
secțiunea 4.B „Cum să vă exercitați drepturile”. 
 
Dreptul la opoziție față de prelucrare 
 
În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, 
prelucrării datelor dvs. cu caracter personal de către UCB pe baza dreptului UCB de a-și 
urmări interesele legitime ca operator. În acest caz, UCB nu va mai prelucra datele dvs. cu 
caracter personal, decât în situația în care: 
 

- UCB demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea 
și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.; sau 

- Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în instanță. 

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în 
scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de 
marketingul direct respectiv. Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați secțiunea 4.B 
„Cum să vă exercitați drepturile”. 
 
Dreptul la portabilitatea datelor 
 
Aveți dreptul (în măsura în care aceasta nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile 
altora) de a primi date cu caracter personal despre dvs., care au fost furnizate de UCB,  
într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite 
aceste date altui operator, fără obstacole din partea UCB, în cazul în care prelucrarea: 
 

- se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract; și 
- efectuată prin mijloace automate 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați secțiunea 4.B „Cum să vă exercitați drepturile”. 
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Dreptul de a vă retrage consimțământul 
 
Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs., aveți dreptul de a retrage 
acest consimțământ în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării pe baza 
consimțământului dvs. înainte de retragerea acestuia. 
 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm consultați secțiunea 4.B “Cum să vă exercitați drepturile”. 
 
B. Cum să vă exercitați drepturile 
 
În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din drepturile menționate mai jos, vă rugăm 
să contactați UCB astfel cum este prevăzut în secțiunea 1 („Cine suntem și cum ne puteți 
contacta”). Vă rugăm să identificați dreptul/drepturile pe care doriți să le exercitați și 
specificați datele dvs. de contact (incluzând o adresă de e-mail validă sau adresă poștală) 
pentru a putea răspunde solicitării dvs.. Vă rugăm să rețineți că vi se poate solicita să 
furnizați dovezi ale identității dvs..  
 
Atunci când ne contactați pentru a vă exercita oricare din drepturile menționate mai sus, 
vom răspunde solicitării dvs. în termen de o lună de la primirea solicitării. Această perioadă 
poate fi prelungită cu două luni suplimentare dacă este cazul, însă în acest caz vă vom 
informa despre orice prelungire în termen de o lună de la primirea solicitării inițiale 
împreună cu motivele întârzierii. 
 
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 
 
În conformitate cu articolul 77 din RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere la o 
autoritate de supraveghere, în special în statul membru european în care aveți reședința 
obișnuită sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă prevederile RGPD. Vă rugăm să 
vizitați site-ul web al autorității de supraveghere naționale relevante pentru mai multe 
informații privind modul în care să depuneți această plângere.  
 
5. Detalii suplimentare despre modul în care prelucrăm (inclusiv transferăm) datele 

dvs. cu caracter personal. 
 

A. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal. 

Principiu  
 

Vom divulga datele dvs. cu caracter personal doar în modul descris mai jos în prezenta 
Politică generală de confidențialitate (așa cum este descris în continuare mai jos), așa cum 
acestea pot fi actualizate ocazional. 

Filialele UCB și terți împuterniciți cu prelucrarea datelor 
UCB transferă sau divulgă datele dvs. cu caracter personal personalului său, filialelor, 
furnizorilor noștri terți care prelucrează datele cu caracter personal în numele UCB în 
scopurile menționate mai sus și partenerilor noștri (inclusiv companii farmaceutice) cu care 
avem un acord de colaborare și care au nevoie de aceste informații.  
 
Furnizorii de servicii terți includ furnizori de servicii cloud, companii de servicii 
informatice/de consultanță/de outsourcing, furnizori de date de bază, furnizori de studii de 
piață, furnizori de servicii de îngrijire la domiciliu, agenții și organizatori de evenimente, 
agenții și furnizori de turism, bănci și companii de asigurări care ne oferă servicii. Acești 
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furnizori de servicii furnizează servicii din locații din interiorul și din afara Spațiului Economic 
European. 
 
Alți terți includ agenții de reglementare și guvernamentale (vezi mai jos în această Politică 
de confidențialitate), consultanții noștri și consilieri juridici externi, auditorii noștri și posibil, 
terți cu care UCB poate fuziona sau care pot fi preluați de UCB (vezi mai jos în această 
Politică de confidențialitate).  
 
Respectarea legii și a procedurilor judiciare 
UCB va divulga datele dvs. cu caracter personal dacă: 

− UCB are obligația de a proceda astfel conform legislației în vigoare, sau pentru a 
răspunde solicitărilor unui organism guvernamental sau agenții guvernamentale; 

− Pentru a constata sau exercita drepturile noastre legale sau formula apărări contra 
unor revendicări în instanță; 

− Pentru a investiga, preveni sau lua măsuri împotriva unor activități ilegale, suspiciuni 
de fraudă, situații care implică amenințări potențiale la adresa siguranței fizice a 
unei persoane, încălcări ale politicilor noastre sau alte exigențe legale. 

Alte prevederi 
În cazul în care un terț va achiziționa totalitatea (sau cvasi-totalitatea) afacerilor și/sau 
activelor noastre, vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal acelei părți referitor la 
achiziție. Cu toate acestea, divulgarea va avea loc sub rezerva și conform legislației 
aplicabile în materie de protecția datelor, incluzând RGPD. 
 
B. Transferuri internaționale 

UCB va transfera datele dvs. cu caracter personal filialelor sale, inclusiv filialelor noastre 
situate în afara Spațiului Economic European (SEE). În acest caz, UCB se întemeiază pe 
Regulile corporative obligatorii ale UCB, care pot fi accesate la următorul link: 
https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
Transferul datelor dvs. cu caracter personal către furnizori de servicii terți (așa cum se 
menționează în secțiunea 5A) în țări din afara SEE care nu asigură un nivel adecvat al 
protecției (datelor) are loc pe baza Clauzelor contractuale standard încheiate între UCB și 
furnizorul de servicii terț. Puteți obține - exercitând drepturile dvs. detaliate mai sus în 
secțiunea 4.B (Cum să vă exercitați drepturile) - o copie a protecției relevante pe care UCB 
a instituit-o sau solicita UCB să vă redirecționeze către locația unde a fost pusă la dispoziție. 
În lipsa garanțiilor adecvate menționate mai sus, UCB poate, în măsura permisă prin și în 
conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor (inclusiv RGPD), să se întemeieze 
pe o derogare aplicabilă situației specifice (de exemplu, consimțământul explicit al 
persoanei vizate, necesitatea aducerii la îndeplinire a unui contract, necesitatea stabilirii, a 
exercitării sau a apărării în instanță a unor pretenții).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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