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Politic? de confiden?ialitate
ACTUALIZARE 21 sep 2018
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL
Începând din data de 25 mai 2018 devin aplicabile în mod direct în toate statele Uniunii
Europene prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec?ia persoanelor fizice în
ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date
(“GDPR”). Scopul principal al acestei reglement?ri este cre?terea nivelului de protec?ie a
datelor personale ?i crearea unui climat de încredere care s? permit? fiec?rei persoane
controlul asupra propriilor date.
În conformitate cu prevederile Regulamentului, Novartis Pharma Service România SRL a
întocmit notific?ri de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Notific?rile
sunt destinate Partenerilor de afaceri (PDF 366 KB) respectiv Furnizorilor (PDF 360 KB)
?i persoanelor care raporteaz? o reac?ie advers? (PDF 596 KB).
În cazul în care ave?i alte întreb?ri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastr? cu
caracter personal, v? invit?m s? ne contacta?i la adresa privacy.romania-1@novartis.com
Aceast? Declara?ie de Confiden?ialitate descrie modurile în care noi, Novartis Pharma
Services România SRL, colect?m, de?inem ?i utiliz?m informa?ii despre persoane fizice care
viziteaz? acest site web. PRIN FOLOSIREA ACESTUI SITE WEB SUNTE?I DE ACORD CU
COLECTAREA ?I FOLOSIREA DE INFORMA?II A?A CUM SE STABILE?TE ÎN CADRUL
ACESTEI POLITICI DE CONFIDEN?IALITATE. DE ASEMENEA, LUA?I LA CUNO?TIN?? C?
NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMÂNIA SRL POATE, PERIODIC, SCHIMBA,
MODIFICA, AD?UGA, ELIMINA SAU ACTUALIZA ÎN ORICE ALTMOD ACEAST? POLITIC?
DE CONFIDEN?IALITATE, LA DISCRE?IA SA, F?R? NOTIFICARE PREALABIL?. În orice
caz, vom gestiona întotdeauna Informa?iile dvs. Personale în conformitate cu Politica de
Confiden?ialitate care era în vigoare la data colect?rii informa?iilor. Inten?ion?m s? post?m
modific?rile politicii noastre de confiden?ialitate pe aceast? pagin?, astfel încât s? fi?i pe
deplin informa?i în privin?a tipurilor de informa?ii pe care le colect?m, a modului în care le
utiliz?m ?i a circumstan?elor în care acestea pot fi dezv?luite. Politica noastr? de
Confiden?ialitate se reg?se?te pe pagina noastr? de start ?i este disponibil? pe orice pagin?
unde se solicit? Date Personale. În situa?iile în care sunt solicitate date cu caracter personal,
este posibil s? fie furnizate explica?ii suplimentare, acolo unde este cazul, în privin?a
scopurilor pentru care vor fi folosite datele.

1. Detalii despre confiden?ialitate
Termenul "Date Personale" folosit în cadrul acestei Politici de Confiden?ialitate se refer? la
informa?ii precum numele, data na?terii, adresa de e-mail, adresa po?tal? sau num?rul de

telefon folosite pentru identificarea dumneavoastr?. În general, vom procesa Datele Personale
a?a cum se descrie în cadrul acestei Politici de Confiden?ialitate. Cu toate acestea, ne
rezerv?m dreptul de a efectua proces?ri suplimentare de date în limita permis? sau cerut? de
lege, sau ca procedur? de sprijin a oric?rei investiga?ii legale sau penale.
Urm?toarea sec?iune explic? cum ?i când colect?m Date Personale de la dumneavoastr?.

2. Inten?ii de folosire ale Datelor Personale
Cele mai multe servicii pe care le furniz?m nu necesit? nicio form? de înregistrare,
permi?ându-v? s? vizita?i site-ul nostru f?r? a ne spune cine sunte?i. Cu toate astea, anumite
servicii v? pot solicita s? ne furniza?i Date Personale. În astfel de situa?ii, dac? alege?i s? nu
furniza?i niciun fel de Date Personale cerute de noi, este posibil s? nu pute?i accesa anumite
p?r?i ale site-ului, iar noi s? nu putem s? r?spundem cererilor dumneavoastr?.
Putem colecta ?i folosi Date Personale pentru a v? furniza produse ?i servicii, pentru a v?
factura produsele ?i serviciile pe care le solicita?i, pentru a v? promova produse ?i servicii
despre care consider?m c? ar putea fi în interesul dumneavoastr? sau pentru a comunica cu
dumneavoastr? în alte scopuri care sunt evidente în circumstan?ele date sau în leg?tur? cu
care v? inform?m atunci când colect?m Date Personale de la dumneavoastr?.

3. Nedezv?luirea Datelor Personale
Nu vom vinde, disemina sau distribui în alt? manier? Datele dumneavoastr? Personale
ter?elor p?r?i, cu excep?ia situa?iilor prev?zute în cadrul acestei Politici de Confiden?ialitate.
Este posibil s? dezv?luim Datele dumneavoastr? Personale altor entit??i afiliate Novartis la
nivel global care sunt de acord s? trateze aceste date în conformitate cu aceast? Politic? de
Confiden?ialitate. De asemenea, Datele Personale pot fi transferate c?tre ter?e p?r?i care
ac?ioneaz? pentru sau în numele nostru, pentru procesare ulterioar? în conformitate cu
scopul sau scopurile pentru care datele au fost ini?ial colectate sau pot fi procesate în alt?
manier? legal?, cum ar fi în cazul furniz?rii de servicii, al evalu?rii utilit??ii acestui site web, al
marketingului, al managementului datelor sau al suportului tehnic. Aceste ter?e p?r?i au
contractat cu noi folosirea Datelor Personale doar în scopul convenit ?i nu în scopul de a le
vinde sau dezv?lui ter?ilor, cu excep?ia situa?iilor cerute de lege, a situa?iilor în care este
permis de noi sau dup? cum este stabilit în aceast? Politic? de Confiden?ialitate.
Este de asemenea posibil ca Datele Personale colectate de la dumneavoastr? s? fie
transferate unei ter?e p?r?i în eventualitatea c? acest site sau o parte a lui, împreun? cu
datele clien?ilor aflate în leg?tur? cu acestea, sunt vândute, cesionate sau transferate, caz în
care vom cere ca entitatea cump?r?toare, cesionarul sau cea c?tre care se face transferul s?
trateze Datele dumneavoastr? Personale în conformitate cu aceast? Politic? de
Confiden?ialitate. De asemenea, Datele Personale pot fi dezv?luite unei ter?e p?r?i în cazul
în care ni se cere s? proced?m astfel în urma aplic?rii unei legi, a unui ordin judec?toresc sau
al unei reglement?ri legislative, sau dac? o astfel de dezv?luire devine necesar? în sprijinul
unei investiga?ii sau proceduri penale sau de alt? natur?, din ?ar? sau din str?in?tate.

4. Dreptul la acces, corecturi ?i obiec?ii

De câte ori proces?m Date Personale, lu?m m?suri rezonabile pentru a ne asigura c? Datele
dumneavoastr? Personale sunt p?strate corecte ?i actualizate pentru scopurile în care au fost
colectate. V? vom oferi posibilitatea de a obiecta la procesarea Datelor Personale, dac? o
astfel de procesare nu este cerut? în mod rezonabil pentru un scop legitim, a?a cum este
descris în cadrul acestei politici sau conform obliga?iilor noastre legale. În cazul marketingului
electronic direct, v? vom oferi o metod? de a alege s? nu primi?i materiale viitoare de
marketing sau o metod? de a opta pentru primirea acestora în cazul în care este cerut de
lege. Dac? dori?i s? ne contacta?i în privin?a modului în care folosim Datele dvs. Personale
sau pentru a obiecta cu privire la procesarea Datelor dumneavoastr? Personale, v? rug?m s?
ne trimite?i un e-mail la adresa office.romania@novartis.com. Dac? ne ve?i contacta, v?
rug?m s? nota?i numele site-ului web unde a?i furnizat informa?iile, precum ?i informa?iile
specifice pe care a?i dori s? le corect?m, actualiz?m sau ?tergem, plus elemente adecvate
pentru identificarea dumneavoastr?. Cererile de ?tergere a datelor personale vor fi supuse
tuturor obliga?iilor aplicabile din punct de vedere legal ?i etic privind raportarea, completarea
de documente sau p?strarea de date, care ne sunt impuse.

5. Securitate ?i confiden?ialitate
Pentru a asigura confiden?ialitatea ?i securitatea Datelor Personale pe care le colect?m
online, folosim re?ele de date protejate, inter alia, de c?tre un firewall standard în domeniu ?i
protec?ie prin parol?. În cursul gestion?rii Datelor dumneavoastr? Personale, lu?m m?suri
rezonabil proiectate pentru a proteja aceste informa?ii de pierdere, folosire eronat?, acces,
dezv?luire, alterare sau distrugere neautorizate.

6. Transferul de date în str?in?tate
Facem parte din Novartis Group, care este un grup la nivel global de companii cu baze de
date în diverse ??ri, unele dintre acestea fiind operate de c?tre filialele locale Novartis Group
Company, altele fiind operate de c?tre ter?e p?r?i în numele filialei locale Novartis Group
Company. Este posibil s? transfer?m datele dumneavoastr? uneia dintre bazele de date ale
Grupului aflate în afara ??rii dumneavoastr? de domiciliu, incluzând în mod poten?ial ??ri
care nu solicit? un nivel adecvat de protejare a Datelor dumneavoastr? Personale în
compara?ie cu nivelul oferit în ?ara dumneavoastr?.
În orice caz, Novartis a adoptat Binding Corporate Rules, un sistem de principii, reguli ?i
instrumente furnizate de c?tre legea european?, în efortul de a asigura nivele efective de
protec?ie a datelor, în special legate de transferurile de informa?ii personale în afara regiunii
Economice Europene (EEA) ?i a Elve?iei. Citi?i mai multe despre drepturile dumneavoastr? la
adresa: Novartis Binding Corporate Rules.

7. "Cookie-uri" ?i tag-uri Internet
Este posibil s? colect?m ?i s? proces?m informa?ii despre vizita dumneavoastr? pe acest site
web, cum ar fi paginile pe care le vizita?i, site-ul web de unde veni?i ?i unele c?ut?ri pe care
le efectua?i. Astfel de informa?ii sunt utilizate de noi pentru a îmbun?t??i con?inutul acestui
site ?i pentru a compila statistici agregate despre persoanele care ne folosesc site-ul, în
scopuri interne, de cercetare de pia??. Ca atare, este posibil s? instal?m "cookie-uri" care

colecteaz? numele domeniului utilizatorului, furnizorul dumneavoastr? de servicii internet,
sistemul dumneavoastr? de operare, data ?i ora accesului. "Cookie" este o informa?ie de
dimensiuni reduse care este trimis? browser-ului dumneavoastr? ?i stocat? pe harddisk-ul
computerului dumneavoastr?. Aceste cookie-uri nu d?uneaz? computerului dumneavoastr?.
V? pute?i regla browser-ul s? v? aten?ioneze atunci când recep?iona?i un astfel de "cookie",
fapt care v? va permite s? decide?i dac? vre?i s? îl accepta?i sau nu. Dac? nu dori?i s? v?
instal?m cookie-uri, v? rug?m s? ne trimite?i mesaj la adresa office.romania@novartis.com
. Am dori s? v? inform?m, îns?, c? dac? nu accepta?i este posibil s? nu pute?i beneficia de
întreaga func?ionalitate a browser-ului dumneavoastr? software. Este posibil s? ob?inem
serviciile unor parteneri externi care s? ne ajute la colectarea ?i procesarea informa?iilor
descrise în aceast? Sec?iune.
Ocazional este posibil s? folosim tag-uri internet (cunoscute ca action tag-uri, GIF-uri singlepixel, GIF-uri transparente, GIF-uri invizibile ?i GIF-uri 1-la-1) ?i cookie-uri pe acest site ?i
este posibil s? plas?m aceste tag-uri/cookie-uri prin intermediul unui partener ter? de
publicitate sau prin intermediul unui partener de analiz? web care poate fi localizat ?i care
stocheaz? informa?ia respectiv? (incluzând adresa dumneavoastr? IP) într-o ?ar? str?in?.
Aceste tag-uri/cookie-uri sunt plasate atât pe reclamele online care aduc vizitatori c?tre acest
site, cât ?i pe diferite pagini ale site-ului. Folosim aceast? tehnologie ca s? m?sur?m
r?spunsul vizitatorilor la site-urile noastre ?i eficacitatea campaniilor noastre publicitare
(incluzând aici de câte ori este deschis? o pagin? ?i care sunt informa?iile consultate) precum
?i ca s? evalu?m modul cum folosi?i acest site web. Datorit? acestor tag-uri internet/cookieuri, partenerul extern sau partenerul de servicii de analiz? web poate colecta date despre
vizitatori de pe site-urile noastre ?i de pe alte site-uri, poate întocmi rapoarte privind
activitatea de pe site pentru noi ?i poate furniza alte servicii înrudite cu utilizarea site-urilor
web ?i a internetului. Ace?tia pot furniza astfel de informa?ii unor ter?i dac? exist? o cerin??
legal? în acest sens, sau dac? angajeaz? ter?i pentru a procesa informa?ii în numele lor.
Dac? dori?i s? afla?i informa?ii suplimentare despre tag-uri ?i cookie-uri asociate publicit??ii
online sau s? respinge?i colectarea unor astfel de informa?ii de c?tre ter?i, v? rug?m s?
vizita?i site-ul Network Advertising Initiative la adresa: http://www.networkadvertising.org

8. Google Analytics
Folosim Google Analytics ca s? ne ra?ionaliz?m portofoliul de site-uri web prin (1) optimizarea
traficului c?tre ?i între site-urile corporatiste, ?i (2) integrarea ?i optimizarea paginilor web
acolo unde se poate. "Google Analytics" este un serviciu oferit de Google Inc. care genereaz?
statistici detaliate despre traficul pe un site web ?i sursele traficului, ?i care m?soar?
conversiile ?i vânz?rile. Google Analytics folose?te "cookie-urile" stocate în computerul
dumneavoastr? pentru a ajuta la analiza modului cum utilizatorii folosesc site-ul nostru web.
Informa?iile generate de cookie-uri despre modul cum utiliza?i dumneavoastr? site-ul nostru,
incluzând adresa dumneavoastr? IP, vor fi anonimizate prin folosirea set?rilor adecvate (
func?ia“_anonymizelp()” sau echivalent?) ?i transmise serverelor Google din Statele Unite.
Pentru mai multe informa?ii despre modul cum func?ioneaz? anonimizarea IP, vizita?i
https://support.google.com/analytics/answer/2763052

În numele nostru, Google va folosi informa?ia generat? de cookie-uri în scopul evaluîrii
utiliz?rii site-ului nostru web, compilând rapoarte despre activitatea pe site ?i furnizândune
aceste rapoarte în scopuri analitice.
Google poate transfera aceast? informa?ie unor ter?i în cazul unei obliga?ii statutare sau
dac? acel ter? proceseaz? date în numele Google. Google nu va combina sau asocia adresa
dumneavoastr? IP cu alte date socate la Google în niciun fel de circumstan??.
Pute?i preveni sau opri instalarea ?i stocarea de cookie-uri prin set?rile de browsing',
desc?rcând ?i instalând în mod gratuit Opt-out Browser Add-on disponibil la
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . V? inform?m c? în acest caz nu ve?i putea
folosi toate func?iiile site-ului nostru web.
Prin folosirea acestui site web sunte?i de acord cu procesarea oric?ror date personale
colectate de Google în privin?a dumneavoastr? ?i pentru scopurile descrise mai sus.

9. Informa?iile personale ?i copiii
Cele mai multe servicii disponibile pe acest site sunt destinate persoanelor de peste 18 ani.
Orice persoan? care cere informa?ii despre un medicament indicat copiilor trebuie s? aib? 18
ani sau peste. Noi nu vom colecta, folosi sau dezv?lui cu bun? ?tiin?? Date Personale de la
un minor cu vârsta sub 18 ani, f?r? a ob?ine acordul prealabil de la o persoan? cu
responsabilit??i parentale (cum ar fi p?rinte sau tutore) prin intermediul contactului direct
offline. Vom oferi p?rintelui (1) o notificare privind genurile specifice de date personale
colectate de la minor ?i (2) oportunitatea de a se opune la oricare alte colect?ri, utiliz?ri ?i
stoc?ri de astfel de informa?ii. Noi respect?m legile destinate protec?iei copiilor.

10. Leg?turi cu alte site-uri
Aceast? Politic? de Confiden?ialitate se aplic? doar acestui site web ?i nu site-urilor de?inute
de ter?i. Este posibil s? furniz?m leg?turi c?tre alte site-uri web despre care consider?m c?
sunt în interesul vizitatorilor no?tri. Ne dorim s? ne asigur?m c? astfel de site-uri web respect?
cele mai înalte standarde. Cu toate astea, datorit? naturii internetului, nu putem garanta
standardele de confiden?ialitate ale site-urilor web spre care post?m leg?turi ?i nici nu putem
fi f?cu?i responsabili de con?inutul altor site-uri în afara celui de fa??, iar aceast? Politic? de
Confiden?ialitate nu este menit? aplic?rii oric?rui site non-Novartis c?tre care exist? leg?turi.

11. Contacta?i-ne
Dac? ave?i întreb?ri sau plângeri privind conformitatea noastr? cu aceast? Politic? de
Confiden?ialitate, sau dac? dori?i s? face?i recomand?ri sau comentarii pentru îmbun?t??irea
calitativ? a Politicii noastre de Confiden?ialitate, v? rug?m s? ne scrie?i la
office.romania@novartis.com.

12. Cookie-uri

Accordion:
Ce este o cookie?
Cookie-urile sunt mici fi?iere text care sunt trimise computerului dumneavoastr? atunci când
vizita?i un site web. Cookie-urile de pe site-urile web ale Novartis Group Company (Novartis)
fac multe lucruri diferite, cum ar fi s? v? permit? navigarea eficient? printre pagini, stocând
preferin?ele dumneavoastr? ?i în general îmbun?t??ind experien?a pe care o ave?i cu un site
web.
Directiva UE 2009/136/EC stipuleaz? c? putem stoca cookie-uri pe computerul
dumneavoastr?, dac? acestea sunt esen?iale pentru opera?iile de pe site, dar c? pentru alte
scopuri este nevoie de permisiunea dumneavoastr?.
Site-urile Novartis pot folosi unele cookie-uri neesen?iale. Nu facem acest lucru ca s?
urm?rim utilizatorii individuali sau ca s?-i identific?m, ci ca s? ob?inem informa?ii utile despre
modul în care sunt folosite site-urile, astfel încât s? le putem îmbun?t??i permanent. F?r?
cuno?tin?ele extrase din sistemele care utilizeaz? aceste cookie-uri, nu am putea furniza
serviciul pe care îl furniz?m în acest moment.
Genuri de cookie-uri utilizate de noi
Dac? decide?i s? seta?i limba, dimensiunea fontului sau versiunea specific? a acestui site (de
exemplu contrastul), ve?i constata c? noi folosim "cookie-uri de personalizare a interfe?ei
utilizator". Odat? set?rile încheiate, nu ve?i mai avea nevoie s? specifica?i din nou
preferin?ele la o vizit? ulterioar? pe site.
Dac? folosi?i p?r?i ale site-ului care necesit? înregistrare pentru accesarea con?inutului, vom
instala un a?a numit "cookie de autentificare" pe computerul dumneavoastr?. Acesta v?
permite s? pleca?i ?i s? reveni?i în aceste sec?iuni ale site-ului f?r? s? v? mai autentifica?i
din nou.
Dac? ave?i Adobe Flash instalat pe computer (cele mai multe computere au) ?i folosi?i playere video, noi vom stoca un a?a numit "cookie flash" pe computerul dumneavoastr?. Aceste
cookie-uri sunt folosite la stocarea datelor necesare pentru drularea de con?inut video ?i
audio ?i pentru memorarea preferin?elor utilizatorului.
Novartis vrea s? în?eleag? cum folosesc vizitatorii site-urile noastre prin folosirea de
instrumente de analiz? web. Acestea ?in eviden?a num?rului de vizitatori ?i ne dezv?luie
diverse lucruri despre comportamentul general al vizitatorilor – cum ar fi indentificarea
cuvintelor cheie tastate în motorul de c?utare pentru a ajunge pe site, durata tipic? de ?edere
pe site sau num?rul mediu de pagini vizionate de utilizator. În acest scop, noi stoc?m un a?a
numit "first party analytics cookie" pe computerul dumneavoastr?.
De asemenea, putem folosi servicii precum Google Analytics ca s? urm?rim statisticile web. În
acest caz, Google va plasa un a?a numit "3rd party cookie" pe computerul dumneavoastr?. La
fel se întâmpl? ?i când folosim Google Maps.
Orice date colectate prin folosirea acestor cookie-uri vor fi stocate ?i gestionate de Novartis

sau unul din partenerii s?i afilia?i din ??rile unde Novartis opereaz?.
Pentru mai multe informa?ii despre modul de a contacta Novartis, v? rug?m s? v? referi?i la
Politica Novartis de Confiden?ialitate a Datelor [1].

Cum s? controla?i cookie-urile
Dac? nu vre?i s? primi?i cookie-uri, v? pute?i modifica browserul astfel încât acesta s? v?
avertizeze la trimiterea de cookie-uri c?tre dumneavoastr? sau pute?i refuza cookie-urile în
întregime. De asemenea, pute?i ?terge cookie-uri deja instalate.
Dac? vre?i s? restric?iona?i sau s? bloca?i cookie-urile web instalate pe computerul
dumneavoastr?, atunci o pute?i face prin set?rile browser-ului; func?iunea de Ajutor a
browser-ului ar trebui s? v? descrie modalit??ile. Alternativ, a?i putea vizita
www.aboutcookies.org [2]un site care con?ine informa?ii cuprinz?toare despre modul în care
s? realiza?i a?a ceva în cazul unei mari variet??i de browsere web.
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