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ЗАЯВА ORGANON ПРО ДОТРИМАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 

 

 

1. ПРО КОМПАНІЮ ORGANON 

Organon (далі – “нас”, “ми", “Компанія”) – це транснаціональна фармацевтична компанія, яка 

спеціалізується на покращенні здоров’я жінок протягом усього їхнього життя. Ми розробляємо 

інноваційні рішення для здоров’я та пропонуємо портфоліо рецептурних лікарських препаратів 

визнаних брендів і біоаналоги. Наші онлайн-ресурси містять інформацію про здоров’я, медицину 

та продукти, працевлаштування й іншу інформацію, пов’язану з нашим бізнесом. Крім того, на 

деяких онлайн-ресурсах Organon кваліфіковані фахівці можуть подавати заявки на отримання 

грантів, робити внесок у дослідження або здійснювати покупки. У цьому документі всі наші 

відповідні сфери діяльності й пропозиції разом іменуються “Продукти та Послуги”. 

Ми затвердили цю політику конфіденційності (“Заява про дотримання конфіденційності”), 

у якій докладно викладено, які Персональні дані (див. визначення нижче) ми збираємо 

й обробляємо у зв’язку з наданням Продуктів і Послуг, як і чому ми це робимо, хто може мати 

доступ до таких даних, які права на дані ви маєте та які дії можете вчиняти (далі разом – “Порядок 

використання конфіденційної інформації”). У цій Заяві про дотримання конфіденційності 

викладено Порядок використання конфіденційної інформації компанією Organon, її дочірніми 

компаніями й афілійованими особами в США1, та принципи дотримання конфіденційності, якими 

ми керуємося в нашій міжнародній діяльності.  

Компанія має дочірні компанії й афілійованих осіб у багатьох країнах світу. У багатьох країнах 

діють спеціальні закони про забезпечення конфіденційності, які можуть установлювати інші або 

додаткові вимоги, ніж ті, що містить ця Заява про дотримання конфіденційності (разом – “Закони 

про захист даних”). Див. список для інших країн, ніж США. Політику конфіденційності інших 

компаній Organon див. тут. Якщо афілійована особа Компанії не опублікувала Заяву про 

дотримання конфіденційності, положення цієї Заяви поширюються на Порядок використання 

конфіденційної інформації такої особи. 

2. СФЕРА ДІЇ ЦІЄЇ ЗАЯВИ 

Ця Заява про дотримання конфіденційності поширюється на наш Порядок використання 

конфіденційної інформації, яку ми збираємо в автономному режимі й онлайн. Наприклад, коли ви 

відвідуєте наші офіси чи інші об’єкти (“Об’єкти”) або використовуєте наші веб-сайти, електронну 

пошту мобільних застосунків (додатків) та інші інструменти, які працюють онлайн і в автономному 

режимі, відображається посилання на цю Заяву. У деяких випадках ми можемо надати вам 

Спеціальну заяву про дотримання конфіденційності, коли ви взаємодієте з нами, користуєтеся 

нашими Продуктами або Послугами, наприклад, якщо ви є нашим співробітником чи 

 
1  Organon Canada Holdings LLC, Organon Global Inc., Organon LLC, Organon Pharma Holdings LLC, Organon Trade 

LLC й Organon USA LLC. 
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Постачальником медичних послуг (“ПМП”). Оскільки будь-яка така Спеціальна заява 

застосовується до конкретної взаємодії з вами, будь-які її умови, які відрізняються від цієї Заяви 

про дотримання конфіденційності, матимуть вищу силу. 

Ця Заява не застосовується до онлайн-ресурсів третіх осіб, посилання на які можуть містити наші 

веб-сайти, оскільки ми не контролюємо вміст і методи забезпечення конфіденційності таких 

ресурсів. 

Терміни та дефініції  

Щоб упорядкувати цю політику, ми використовуємо низку визначених термінів (іменники з великої 

літери) і технічних понять. Ми створили Глосарій термінів політики конфіденційності, де ви можете 

знайти вичерпне пояснення тих термінів, яких немає на цій сторінці.  

“Персональні дані або Інформація про фізичну особу” в цій Заяві про дотримання 

конфіденційності означає (i) відомості про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути 

конкретно ідентифікована, зокрема дані, які ідентифікують особу або які можна використати для 

її ідентифікації, визначення місцезнаходження, відстеження чи зв’язку. До Персональних даних 

належать відомості, за якими особу можна ідентифікувати прямо (наприклад, ім’я, 

ідентифікаційний номер або унікальна назва посади) чи опосередковано (наприклад, дата 

народження, унікальний ідентифікатор мобільного або портативного пристрою, номер телефону), 

закодовані дані, онлайн-ідентифікатори, як-от IP-адреси або відомості про дії, поведінку чи 

уподобання, які збираються для надання послуг або продуктів, і (ii) будь-які інші відомості, які 

є “інформацією про фізичну особу”, “даними, за якими можна ідентифікувати особу”, 

“персональними даними” чи належать до подібної категорії захищеної інформації про фізичну 

особу або персональних даних відповідно до застосовних Законів про захист даних.  

У цій Політиці терміни “збирання” й “обробка” Персональних даних взаємозамінні. Вони 

означають виконання будь-якої дії або сукупності дій із персональними даними з використанням 

автоматичних чи неавтоматичних засобів, зокрема збирання, реєстрація, накопичення, 

зберігання, вибірка, адаптування, зміна, поновлення, надання, використання, оцінювання, аналіз, 

повідомлення, обмін, розкриття, розповсюдження, передача, узгодження, уніфікація, об’єднання, 

блокування, видалення, стирання або знищення. 

“Клієнт(и)” – це особи, чиї Персональні дані ми зібрали та зберігаємо в ідентифікованому 

структурованому форматі, як-от облікові записи користувачів, які не є співробітниками, 

підрядниками, акціонерами, посадовими особами, директорами й агентами або будь-якими 

самостійними правовими одиницями Компанії.  

3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ МИ ЗБИРАЄМО, І ЇХ ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ 

Organon прагне забезпечити ефективний і прозорий порядок використання конфіденційної 

інформації в межах чинного законодавства. Ми робимо все можливе, щоб укріпити й зберегти 

довіру наших клієнтів, партнерів по бізнесу, медичних спеціалістів і співробітників, а також 

виправдати очікування щодо дотримання конфіденційності, запобігти її порушенню й забезпечити 

дотримання законодавства про захист даних різних країн.  
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Перш ніж передавати нам Персональні дані, ознайомтеся з цією Заявою про дотримання 

конфіденційності та документами, які в ній зазначено. Якщо у вас виникли запитання чи сумніви 

щодо нашого Порядку використання конфіденційної інформації, зв’яжіться з нами. Див. контактну 

інформацію відділу забезпечення конфіденційності, який відповідає за ваш регіон, тут.  

Категорії Персональних даних, які ми збираємо  

Категорії Персональних даних, які ми збираємо, наведено нижче. 

Персональні ідентифікатори 

Ми збираємо персональні ідентифікатори, як-от:  

• імена, поштові адреси, імена й адреси облікових записів електронної пошти, імена 

облікових записів у соціальних мережах, онлайн-ідентифікатори (IP-адреси та подібні 

ідентифікатори) щоразу, коли ви взаємодієте з нами в мережі Інтернет, направляєте нам 

запит чи користуєтеся нашими Продуктами або Послугами.  

• Ми також можемо збирати деякі дані, коли ви взаємодієте з нами особисто, наприклад 

відвідуєте один із наших об’єктів, спілкуєтеся з персоналом Organon (представниками на 

місцях чи співробітниками біля стендів Organon на торгових виставках і конференціях) або 

ж проходите співбесіду з метою працевлаштування.  

• Якщо цього вимагають обставини (наприклад, нам потрібно підтвердити вашу особу як 

претендента на роботу чи постачальника послуг або на виконання вимог законодавства 

щодо податків і звітності), ми також можемо зберегти дані вашого водійського 

посвідчення, номер соціального страхування, індивідуальний номер платника податків, 

паспортні дані чи номерний знак вашого автомобіля, що перебуває на території, прилеглій 

до нашого об’єкта. 

Ми збираємо персональні ідентифікатори, щоб мати змогу зв’язатися з вами чи підтвердити вашу 

особу, надати послуги або продукти, провести співбесіду чи найняти вас на роботу, взаємодіяти 

з вами в межах трудових або договірних відносин, рекламувати наші Продукти чи Послуги, краще 

розуміти ваші інтереси, особисті характеристики й уподобання, а також розвивати та захищати 

наш бізнес і здійснювати ефективне управління.  

Ми збираємо персональні ідентифікатори в інтерактивному й автономному режимах. 

Ми отримуємо зазначену інформацію безпосередньо від вас, наприклад, коли ви заповнюєте 

контактні форми на наших веб-сайтах і в застосунках. У багатьох випадках ми збираємо такі 

персональні ідентифікатори опосередковано за допомогою технологій, коли ви взаємодієте 

з нами в мережі Інтернет. Ми також можемо отримувати персональні ідентифікатори з джерел 

відкритої інформації, як-от загальнодоступні державні бази даних, компанії, які торгують 

інформацією, постачальники інтернет-аналітики та соціальні мережі. 
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Інша інформація, за якою можна ідентифікувати особу  

Крім зазначених вище персональних ідентифікаторів, ми також збираємо такі види інформації, 

за якою можна ідентифікувати особу:  

• Відомості про освіту та трудову діяльність, якщо ви подаєте заяву про прийняття на 

роботу або є медичним спеціалістом, з яким ми співпрацюємо (наприклад, доповідач на 

конференції).  

• Відомості про фінансовий рахунок, зокрема банківські реквізити, для зарахування 

заробітної плати або оплати за товари та послуги, які ви надаєте. 

• Дані кредитної та дебетової картки для обробки платежу, якщо ви є постачальником 

медичних послуг і замовляєте наші продукти через веб-сайт. Ми використовуємо 

зазначені дані для перевірки дійсності кредитної або дебетової картки у фінансових 

установах і обробки платежів. Ми отримуємо дані кредитної або дебетової картки 

безпосередньо від вас для обробки замовлень, а також можемо звернутися до схвалених 

третіх осіб (онлайн-перевірка кредитної картки фінансовими чи кредитними 

організаціями). 

• Відомості про медичне страхування й медичну інформацію у зв’язку з опитуваннями 

пацієнтів і програмами фінансової допомоги. 

Чутливі персональні дані  

Деякі Персональні дані, які ми збираємо, є чутливими й класифікуються як такі, що захищені 

застосовним законодавством і/або належать до Спеціальних категорій персональних даних 

відповідно до законодавства ЄЕЗ/Великобританії про захист даних. Ми збираємо такі відомості 

головно в контексті подання заяв на працевлаштування та трудових відносин, адміністрування 

пільг і виконання вимог законодавства щодо звітності.  

До таких даних належать відомості щодо віку (понад 40 років), членства в профспілках, раси, 

кольору шкіри, походження, національності, імміграційного статусу (громадянства), сімейного 

стану, інвалідності, статі, статусу ветерана, відношення до військової служби, сексуальної 

орієнтації та гендерного вираження. Якщо збирання таких видів Персональних даних не 

є обов’язковим для виконання юридичних зобов’язань, особа надає такі відомості за бажанням.  

Ми також збираємо відомості про стан здоров’я наших клієнтів, співробітників та інших осіб 

у форматі відповідей на запитання й опитувань або за допомогою інструментів у сфері охорони 

здоров’я, які можна використовувати в онлайн-режимі чи завантажити. Такі відомості можуть 

включати діагностичну інформацію й інформацію про симптоми, які зазвичай пов’язують із 

захворюванням.  

Ми зараховуємо такі відомості до чутливих персональних даних і застосовуємо обмеження до 

обробки й доступу. Ми збираємо такі види Персональних даних із дотриманням усіх додаткових 

вимог відповідних Законів про захист даних вашої країни проживання, наприклад Загального 

регламенту про захист даних для резидентів країн ЄЕЗ.  
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Біометричні дані 

Певні Чутливі персональні дані (див. вище), зібрані нами, можуть включати біометричні дані, які 

є частиною діагностичної інформації, зібраної нами для оцінки наших Продуктів або Послуг. Ми 

отримуємо попередню згоду на збір або використання біометричних даних.  

Інформація про дії в мережі Інтернет або електронній мережі 

• Відомості, отримані з вашого комп’ютера або іншого електронного пристрою 

Ми збираємо відомості про ваш комп’ютер або інший електронний пристрій, коли ви 

відвідуєте наші веб-сайти та використовуєте наші онлайн-ресурси. Ці відомості можуть 

містити адресу інтернет-протоколу (IP-адресу), дані постачальника послуг Інтернету, ім’я 

домену, тип веб-браузера, дату та час вашого запиту й інформацію, отриману за 

допомогою технологій відстеження, як-от файли cookie, однопіксельні теги, об’єкти, що 

зберігаються локально (Flash), локальне сховище, Etags і скрипти.  

Ми збираємо такі Персональні дані через мережу Інтернет, якщо це необхідно, аби фізичні 

особи могли реєструватися, налаштовувати та персоналізувати деякі наші онлайн-

ресурси й повідомлення. Ми використовуємо зібрані через Інтернет Персональні дані для 

надання продуктів, послуг і функцій та інших ресурсів, які запитували фізичні особи, як-от 

навчальна література й пов’язана інформація про нашу компанію, програми електронної 

пошти, інструменти, вікторини, анкети й опитування. Ми аналізуємо зібрані через Інтернет 

Персональні дані, щоб визначити й запропонувати додаткові послуги та рекламні 

пропозиції, які, на нашу думку, можуть бути цікавими. Ми можемо оцінювати використання 

деяких онлайн-ресурсів і повідомлень лише за допомогою даних, за якими не можна 

ідентифікувати особу, або узагальненої інформації. Ми також можемо використовувати 

Персональні дані для перевірки наших онлайн-ресурсів на предмет відповідності нормам, 

авторизованого доступу до них і безпеки.  

Ми та треті сторони, які надають вміст, функції чи послуги на наших онлайн-ресурсах, 

можемо збирати інформацію про вас і/або ваш пристрій за допомогою файлів cookie чи 

подібних технологій відстеження, щоб показувати рекламу на вашому комп’ютері або 

іншому електронному пристрої чи нагадувати про наші веб-сайти, які ви раніше 

відвідували. Щоб отримати додаткову інформацію про файли cookie й пов’язані технології 

та способи керування ними, див. Глобальна політика відстеження в Інтернеті. Якщо ви 

користуєтеся мобільним пристроєм для доступу до наших веб-сайтів і онлайн-ресурсів 

або для завантаження наших мобільних додатків чи служб, ми також можемо збирати 

інформацію про ваш пристрій, як-от ідентифікатор і тип вашого пристрою, а також 

відомості про використання вашого пристрою й користування мобільними версіями наших 

веб-сайтів та інших ресурсів. 

• Соціальні мережі 

 

Ми можемо збирати ваші Персональні дані, щоб надати вам можливість користуватись 

онлайновими соціальними мережами, які ми періодично пропонуємо нашим клієнтам. 

Серед прикладів ресурсів соціальних мереж – соціальні мережі, форуми, дошки 

оголошень, блоги, вікі й функції рекомендації для обміну вмістом та інструментами 

з другом чи колегою. Ми також можемо дозволити вам використовувати ці соціальні 

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
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мережі для розміщення чи передачі Персональних даних іншим особам. Добре 

обміркуйте, які відомості ви надаватимете про себе й інших, наприклад колег, друзів, 

клієнтів або пацієнтів, під час користування ресурсами соціальних мереж. Надаючи нам 

відомості про інших фізичних осіб, ви заявляєте, що маєте на це відповідні повноваження. 

Для отримання додаткової інформації перегляньте нашу Політику моніторингу 

соціальних мереж. 

 

Сенсорні дані 

 

Ми збираємо аудіо- та відеодані, які є Персональними даними, коли використовуємо камери 

безпеки для моніторингу приміщень чи іншої критично важливої інфраструктури, що 

контролюється нами, або записуємо певні телефонні розмови з третіми особами з метою 

навчання чи контролю якості або дотримання юридичних зобов’язань. Ми також можемо 

записувати відеоповідомлення в маркетингових цілях або в межах нашої співпраці 

зі спеціалістами сфери охорони здоров’я. Перш ніж збирати такі відомості, ми завжди 

намагаємося належним чином попередити про це залучену особу та за потреби отримати її згоду.  

Відомості щодо кваліфікації та дані, необхідні для працевлаштування 

• Відбір персоналу  

Ми збираємо Персональні дані щодо освіти потенційних і фактичних кандидатів на роботу, 

як-от навчальні заклади, оцінки й бали, напрямки навчання, отримані ступені та дати 

закінчення навчання, інтереси, навички й хобі, ліцензії на здійснення професійної 

діяльності та сертифікати, публікації й інші професійно значущі громадські внески.  

Ми також збираємо Персональні дані, пов’язані з трудовим стажем фактичних 

і потенційних кандидатів на роботу, зокрема імена роботодавців, керівників, місця роботи 

та період працевлаштування (якщо дозволено), дані про заробітну плату й підвищення, а 

також інші Персональні дані, які допоможуть оцінити придатність кандидата для 

конкретної посади.  

Якщо ви подаєте заяву на зайняття конкретної посади або загальну заявку, ми збираємо 

також певні види Чутливих персональних даних. Ви надаєте їх на добровільній основі, 

якщо збирання таких даних не передбачено законом. Оскільки закони територіальних 

одиниць і країн, у яких ми наймаємо співробітників, та застосовні Закони про захист даних 

можуть містити додаткові вимоги, ми надсилаємо кандидатам спеціальну заяву про 

дотримання конфіденційності з детальним описом усіх застосовних способів 

використання конфіденційної інформації. Детальну інформацію про порядок 

використання конфіденційної інформації, пов’язаної з найманням співробітників, див. 

У Заяві про використання даних, які надаються з метою працевлаштування та виконання 

робочих обов’язків. 

• Взаємодія зі спеціалістами  

Ми запитуємо Персональні дані спеціалістів сфери охорони здоров’я, які реєструються на 

наших веб-сайтах або можуть співпрацювати з нами, зокрема відомості щодо їхньої 

спеціалізації, організаційної й інституційної приналежності, отриманих патентів чи інших 

наукових досягнень, безпосередньо в самих спеціалістів або отримуємо їх із публічних чи 

сторонніх джерел інформації з метою перевірити відомості щодо профільної освіти, 

https://www.organon.com/privacy/ua/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/ua/wp-content/uploads/sites/3/2022/10/Social-Media-Monitoring-Privacy-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/employment-notice.pdf
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досягнень і підтвердити особу. Щоб отримати детальну інформацію, див. Заяву про 

використання даних спеціалістів сфери охорони здоров’я. 

Висновки на основі персональних даних, які використовується для профілювання, 

забезпечення цілісності даних 

• Моніторинг соціальних мереж  

За допомогою моніторингу соціальних мереж ми дізнаємося, що говорять про компанію, 

фізичну особу, продукт чи бренд в Інтернеті, і аналізуємо отримані дані. Ми збираємо 

лише відповідним чином обґрунтовану, релевантну й точну загальнодоступну Інформацію 

про фізичну особу. Якщо подальша обробка зібраної Інформації про фізичну особу не 

відповідає наміру, з яким ви опублікували той чи інший вміст, буде докладено розумних 

зусиль, щоб якнайшвидше вас про це повідомити. Розумні зусилля можуть передбачати 

ідентифікацію ваших контактних даних на платформі соціальних мереж або в публікації, 

якщо це можливо. Крім того, ми докладемо розумних зусиль, щоб надати вам механізм, 

за допомогою якого ви можете відмовитися від запропонованої нами обробки даних або 

скористатися вашими правами, як того вимагає наша політика та відповідні норми. Через 

природу соціальних мереж нам не завжди вдається ідентифікувати особу та контактні дані 

того, хто опублікував оригінальний вміст, який ми збираємо. 

• Забезпечення цілісності даних 

У деяких випадках ми об’єднуємо Персональні дані окремих осіб, зібрані за допомогою 

різних служб і каналів, як-от телефон, опитування, веб-сайти й інші онлайн-ресурси та 

комунікації, щоб покращити якість пропонованих послуг. 

Джерела Персональних даних  

• Отримання даних від фізичної особи  

Зазвичай ми повідомляємо вас до або під час отримання даних про те, що виконуємо 

збирання ваших Персональних даних. Якщо неможливо повністю відобразити заяву про 

дотримання конфіденційності, ми використовуємо інші засоби, як-от розміщення міток на 

пристроях або використання візуальних дисплеїв, щоб попередити вас про збирання 

даних і направити на сторінку цієї заяви чи іншого відповідного повідомлення про 

дотримання конфіденційності. 

• Отримання даних від третіх осіб і з відкритих джерел 

Якщо ми отримуємо ваші Персональні дані, зібрані незалежною третьою особою, ми 

запитуємо в третьої особи підтвердження того, що такі Персональні дані зібрано 

відповідно до чинних вимог законодавства (наприклад, що вам надіслали відповідні 

попередження й повідомлення згідно з відповідними Законами про захист даних) і ваші 

права на конфіденційність не було порушено. 

Ми також збираємо Персональні дані з відкритих джерел із метою повідомлення про 

небажані явища для виконання вимоги фармакологічного нагляду. Правовою основою 

такого збирання персональних даних є виконання юридичного зобов’язання. За таких 

https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
https://www.organon.com/privacy/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Global-Data-Practices-Notice.pdf
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обставин ваша згода не потрібна, але ми надішлемо вам повідомлення відповідно до 

нашої політики та процедур фармакологічного нагляду. 

4. ПРИЧИНИ ЗБИРАННЯ Й ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Ми обробляємо Персональні дані в цілях, які є заздалегідь визначеними, явними, 

задокументованими й відповідають чинному законодавству. Ми виконуємо обробку ваших 

Персональних даних у цілях, що не відповідають заявленим, лише у випадку дотримання всіх 

застосовних нормативних вимог, зокрема надсилання вам будь-яких необхідних повідомлень.  

Ми не збираємо й не обробляємо більше Персональних даних, ніж потрібно, і не зберігаємо їх 

у спосіб, що дає змогу ідентифікувати особу, довше, ніж потрібно в таких визначених комерційних 

цілях та на виконання вимог застосовного законодавства. Ми анонімізуємо або знеособлюємо 

Персональні дані, якщо дані про діяльність чи процес, пов’язані з Персональними даними, 

потрібно зберігати протягом більш тривалого періоду часу відповідно до цілей ділової активності. 

Ми обов’язково включаємо ці зобов’язальні вимоги в усі забезпечувальні технології та 

повідомляємо про них третіх осіб, які підтримують діяльність або процес.  

Ми зазначили типові цілі обробки конкретних категорій Персональних даних у межах ділової 

активності в категоріях Персональних даних, які збираємо.  

 

Якщо для обробки Персональних даних, зібраних раніше, визначено нові цілі ділової активності, 

що не суперечать чинному законодавству, ми отримуємо згоду особи на нове використання 

Персональних даних або забезпечуємо сумісність нової цілі з тими, які зазначено в заяві про 

дотримання конфіденційності, чи іншим механізмом забезпечення прозорості, про які особу вже 

поінформовано. 

 

Під час визначення сумісності цілей ми враховуємо, серед іншого, умови збирання даних, розумні 

очікування фізичної особи та характер Персональних даних, про які йдеться. 

 

Ми не застосовуємо цей принцип до анонімізованої чи знеособленої інформації або якщо 

використовуємо Персональні дані виключно в цілях проведення історичних і наукових досліджень, 

а також якщо: а) Комітет з етики або інший контрольний орган установив, що ризик такого 

використання для конфіденційності й інших прав фізичних осіб є прийнятним; б) ми запровадили 

відповідні заходи безпеки для збирання мінімально необхідної кількості даних; в) виконуються 

норми всіх інших застосовних Законів про захист даних. 

5. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБРОБКИ ДАНИХ  

Якщо ви резидент країни ЄЕЗ, Великобританії або іншої країни, на території яких діють особливі 

нормативні вимоги до обробки Персональних даних, ми оброблятимемо ваші Персональні дані 

лише відповідно до таких вимог. Оскільки такі вимоги можуть відрізнятися в різних країнах, див. 

сторінку Забезпечення конфіденційності відповідно до Загального регламенту про захист даних.  

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Забезпечення конфіденційності даних 

Ми вживаємо розумних заходів для захисту Персональних даних відповідно до категорії їхньої 

вразливості, ризиків, пов’язаних з обробкою, які можуть виникнути під час збирання та 
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передавання даних між вашим комп’ютером або пристроєм і нашими онлайновими ресурсами 

й серверами. Ви несете відповідальність за захист ваших паролів і відповідних кодів доступу до 

наших онлайн-ресурсів.  

Ми впроваджуємо розумні запобіжні заходи для захисту Персональних даних, якими володіємо 

або контролюємо, від утрати, неправильного використання та несанкціонованого доступу, 

вилучення, крадіжки, розкриття, зміни чи знищення. Ми впровадили комплексну програму захисту 

інформації, а також застосовуємо запобіжні заходи й засоби контролю безпеки відповідно до 

характеру та ступеня чутливості даних і ступеня ризику від провадження діяльності з урахуванням 

успішного досвіду застосування сучасних технологій. Наша політика функціональної безпеки 

включає стандарти забезпечення безперервності діяльності та аварійного відновлення, 

шифрування, управління ідентифікацією та доступом, класифікацію інформації, управління 

порушеннями інформаційної безпеки, контролю доступу до мережі, фізичної безпеки та 

управління ризиками. 

Порушення безпеки й Витік персональних даних 

У випадку, якщо Порушення безпеки ваших Персональних даних, які ми обробляємо, включає 

подію, яку можна кваліфікувати як Витік персональних даних, Порушення безпеки персональних 

даних чи аналогічну подію згідно з визначенням у Законах про захист даних, ми вживемо розумних 

заходів, щоб зупинити витік, пом’якшити його наслідки та з’ясувати масштаб шкоди, завданої 

особам у результаті порушення безпеки їхніх Персональних даних. Залежно від вимог 

законодавства країни, у якій стався інцидент, ми сповістимо державні органи та постраждалих 

осіб, якщо це необхідно.  

Якість даних 

Ми забезпечуємо точність, повноту й актуальність Персональних даних залежно від 

передбаченого застосування. Ми обов’язково передбачаємо наявність в усіх забезпечувальних 

технологіях механізмів періодичного перегляду даних для перевірки вірності даних у системах 

подальшої обробки відповідно до даних вихідних систем. 

Ми переконуємося, що конфіденційна інформація є точною та актуальною, перед її 

використанням, оцінкою, аналізом, повідомленням чи іншим видом обробки, якщо використання 

неточних чи застарілих даних створює ризик необ’єктивності. 

7. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

Ми зберігаємо зібрані Персональні дані, поки вони потрібні для означених бізнес-цілей і поки ви 

користуєтеся нашими веб-сайтами, програмами й іншими відповідними онлайн-інструментами. 

При визначенні належного періоду зберігання ваших Персональних даних ми враховуємо 

наступні критерії:  

• наші робочі відносини з вами;  

• наявність юридичних або регламентуючих зобов’язань;  
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• доцільність зберігання даних з урахуванням обмежень застосовних нормативно-правових 

актів, потреб відповідача або позивача в межах розгляду судових позовів, вивчення нашої 

господарської діяльності регуляторними органами чи інших окреслених бізнес-цілей.  

Якщо це можливо, ми прагнемо знеособлювати інформацію або вилучати непотрібні 

ідентифікатори з документів, які ми можемо зберігати протягом періодів, що перевищують 

початковий період зберігання. 

8. ОСОБИ, ЯКІ МАЮТЬ ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

Доступ до ваших Персональних даних має Компанія та її дочірні компанії, підрозділи й групи 

у всьому світі, а також окремі особи та організації, які використовують Персональні дані виключно 

для надання допомоги в нашій господарській діяльності або за нашою вказівкою лише як указано 

в цій Заяві й застосовних Законах про захист даних. У будь-якому випадку доступ до ваших 

Персональних даних буде задокументовано й надано лише за принципом дійсної необхідності 

ознайомлення. Усі особи, які отримують доступ до Персональних даних відповідно до цієї 

Політики, зв’язані зобов’язаннями дотримання конфіденційності, заснованими на законі, і/або 

відповідними договірними зобов’язаннями. 

Крім того, обробка Персональних даних третіми особами, що діють від нашого імені, регулюється 

угодами, у яких прописана відповідальність таких Осіб за дотримання принципів цієї Заяви 

й застосовних Законів про захист даних. 

Передавання Персональних даних Третім особам 

Ми передаємо Персональні дані третім особам лише для досягнення заздалегідь визначених 

бізнес-цілей, що не суперечать чинному законодавству. Ми проводимо оцінку ризиків, щоб 

підтвердити можливість залучення такої третьої особи й забезпечити належний захист 

Персональних даних, що передаються. Ми попросимо надати договірні гарантії того, що третя 

особа дотримуватиметься нашої політики й вимог відповідних Законів про захист даних, 

наприклад надсилатиме будь-які необхідні повідомлення та поважатиме права осіб щодо обробки 

їхніх Персональних даних. 

• Залучення обробників і підрядників 

Ми передаємо Персональні дані третім особам, як-от постачальникам послуг, діловим 

партнерам або обробникам даних, лише за умови укладання письмової угоди, згідно 

з якою третя особа оброблятиме Персональні дані виключно відповідно до наших 

задокументованих інструкцій. Треті особи можуть обробляти Персональні дані, які ми 

надаємо їм, лише в межах досягнення цілей, зазначених в угоді. Будь-яка Третя особа, 

якій ми передаємо Персональні дані, повинна вжити розумних заходів безпеки для 

захисту наданих Персональних даних і несе відповідальність за їх використання під час 

та після закінчення наших договірних відносин.  

• Передавання Персональних даних третім особам, крім обробників або підрядників  

Ми передаємо Персональні дані третім особам, які допомагають нам здійснювати 

й розвивати нашу господарську діяльність. До таких третіх осіб ми зараховуємо 

постачальників комерційних послуг, як-от компанії, які здійснюють нарахування заробітної 



 

11 
 

Власність компанії [Organon] 

плати, постачальники бухгалтерських послуг і послуг у сфері оподаткування, компанії, які 

займаються рекламою, маркетингом та маркетинговими дослідженнями, компанії, що 

займаються розсиланням рекламних оголошень електронною поштою, а також компанії 

й установи, які співпрацюють із нами чи допомагають нам у фармацевтичних 

дослідженнях і виробництві та збуті лікарських засобів. Крім того, ми передаємо 

Персональні дані іншим компаніям і постачальникам послуг, які забезпечують роботу 

й захист наших онлайн-ресурсів і внутрішніх мереж, систем та інших активів.  

• Категорії Персональних даних, що передаються, і призначення 

Ми можемо передавати більшу частину зібраних Персональних даних третім особам для 

використання в тих самих цілях, для яких їх зібрано. Відповідно до нашої політики та/або 

застосовних Законів про захист даних ми виконаємо ваш запит про припинення 

передавання ваших Персональних даних. 

• Заборона продажу Персональних даних  

Ми не передаємо ваші дані третім особам за гроші чи іншу цінну винагороду (крім як 

у межах договору, за яким вони надають нам послуги) і не продаємо ваші дані за гроші чи 

іншу цінну винагороду. 

• Запити на доступ від третіх осіб і юридичний процес 

Ми зобов’язані розкривати Персональні дані в таких випадках: третім особам у межах 

судового провадження або згідно із судовим наказом; державним органам на виконання 

розпорядження про надання доступу до інформації; надання інформації в межах 

кримінальних і цивільних розслідувань; таке розкриття є необхідним відповідно до 

нормативних вимог.  

Ми обробляємо й розкриваємо Персональні дані, якщо це необхідно для захисту наших 

прав, запобігання незаконній діяльності або припинення такої діяльності, за наявності 

підозри про шахрайство чи потенційної загрози безпеці людей. 

• Передавання даних у результаті господарських операцій 

У разі, якщо ми продаємо або передаємо весь наш бізнес або активи чи їх частину 

(зокрема у випадку реорганізації, виокремлення, розпуску чи ліквідації) або якщо 

відбувається об’єднання компаній, Персональні дані, пов’язані з частиною нашого бізнесу 

чи активів, стануть доступними третій особі в результаті такої операції. 

Щоб захистити ваші Персональні дані, ми оцінюємо порядок використання конфіденційної 

інформації інших компаній, залучених до таких операцій. За можливості ми укладаємо 

угоду з компаніями-учасниками господарської операції, щоб забезпечити безперервний 

захист ваших Персональних даних відповідно до нашої політики конфіденційності. 

9. ПЕРЕДАВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА КОРДОН 

Якщо дозволено законодавством, зокрема застосовними Законами про захист даних, ми можемо 

зберігати ваші Персональні дані, отримувати до них доступ або іншим чином обробляти в будь-

якому місці, де ми ведемо господарську діяльність і де перебувають наші постачальники послуг. 

Персональні дані, які підпадають під дію Загального регламенту про захист даних ЄС або 
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Великобританії, буде передано за межі ЄЕЗ або Великобританії лише відповідно до застосовних 

нормативно-правових актів ЄС і Великобританії. Будь-яка передача Персональних даних між 

юридичними особами й/або афілійованими особами Organon регулюється Внутрішньогруповою 

угодою про обмін даними. 

Передавання Персональних даних, на які поширюється дія Загального регламенту про 

захист даних, до “третіх країн” 

У разі збирання або обробки юридичною особою Organon Персональних даних, що підпадають 

під дію Загального регламенту про захист даних ЄС або Великобританії чи швейцарського 

законодавства, будь-яка передача таких даних одержувачу в країні, відмінній від країн ЄЕЗ або 

Великобританії, у якій відсутній належний рівень захисту даних, здійснюватиметься відповідно до 

застосовних вимог Загального регламенту про захист даних.  

Ми періодично оцінюємо умови в країнах потенційних одержувачів Персональних даних. На 

основі цих оцінок ми разом із потенційними одержувачами Персональних даних упроваджуємо 

заходи, щоб забезпечити належний рівень захисту Персональних даних під час передавання.  

Під час будь-якої нової передачі Персональних даних третім особам, постачальникам послуг 

і обробникам даних ми покладаємося на законно визнані механізми передачі, як-от відповідний 

модуль стандартних договірних положень ЄС (2021) або інструменти, затверджені відповідними 

інстанціями Великобританії, Швейцарії чи Сербії. Крім того, ми можемо час від часу 

використовувати інші дозволені механізми передачі даних, наприклад ті, що зазначено в 

статті 49 Загального регламенту про захист даних.  

АТЕС 

Порядок використання конфіденційної інформації компанії Organon, описаний у цій Політиці 

конфіденційності, відповідає Системі транскордонних правил конфіденційності АТЕС. Система 

АТЕС ПКДТП забезпечує основу для організацій для забезпечення захисту персональної 

інформації, що передається між країнами-учасницями АТЕС. Більш детальну інформацію про 

систему АТЕС можна знайти тут. Ви можете переглянути наш статус сертифікації АТЕС ПКДТП 

тут. 

10. НАЛАШТУВАННЯ ЗБИРАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

І МОЖЛИВОСТІ ОТРИМУВАТИ, РЕДАГУВАТИ Й ВИДАЛЯТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, 

ДОСТУПНІ КЛІЄНТУ 

Можливість обмежити збір Персональних даних або відстеження в Інтернеті  

Ви можете вирішити, чи надаватимете нам Персональні дані й у якому обсязі.  

Ви можете обмежити збирання Персональних даних. Ви можете користуватися багатьма нашими 

онлайн-ресурсами, не вказуючи Персональні дані у формі або полі даних. У цьому випадку 

ми автоматично збиратимемо лише певну інформацію про ваш пристрій і спосіб отримання 

доступу до нашого ресурсу. Однак користуватися персоналізованими послугами наших онлайн-

ресурсів ви зможете лише за умови ідентифікації. 

http://cbprs.org/
http://cbprs.org/
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
https://privacy.truste.com/privacy-seal/validation?rid=1ee67517-0029-4dd0-86b0-1262f41e225e
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Ми завжди намагаємося виконати ваші запити щодо способів зв’язку, а також відмови від опцій, 

вибраних раніше. Скористайтеся посиланням для відмови в електронних повідомленнях або 

зв’яжіться з нами за цією адресою електронної пошти: privacyoffice@organon.com.  

 

Обмеження щодо відстеження та можливі варіанти 

Ми та треті особи, які надають вміст, функції чи послуги на наших онлайн-ресурсах, збираємо 

інформацію про вас і/або ваш пристрій за допомогою файлів cookie або подібних технологій 

відстеження в обсязі, необхідному для забезпечення якості та безпеки взаємодії з користувачем. 

Однак у вас є вибір щодо файлів cookie й інших технологій відстеження, які використовуються для 

показу вам реклами, аналізу використання наших онлайн-ресурсів або відстеження ваших звичок 

щодо перегляду різних веб-сайтів. Ви можете керувати використанням певних технологій 

відстеження, як-от файли cookie, у більшості веб-браузерів. Зазвичай ви можете обмежити або 

вимкнути використання файлів cookie для певних веб-сайтів. Коли ви вперше отримаєте доступ 

до наших онлайн-ресурсів, то зможете відхилити або налаштувати використання файлів cookie 

та подібних технологій відстеження, які не є важливими для якості й безпеки вашого 

користування, на спливному банері. Щоб отримати додаткову інформацію, див. Глобальну 

політика відстеження в Інтернеті. Додаткову інформацію про файли cookie й подібні технології та 

спосіб керування ними можна отримати за посиланням 

• Цільові рекламні оголошення: http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp 

• Європейський альянс інтерактивної цифрової реклами: http://youronlinechoices.eu/ 

Щоб отримати додаткові відомості про відключення функції відстеження для певних веб-

браузерів і мобільних пристроїв, відвідайте веб-сайт http://allaboutdnt.com/. 

Забезпечення реалізації прав клієнтів відповідно до політики компанії 

Дотримуючись наших зобов’язань щодо конфіденційності, ми надаємо всім клієнтам і стороннім 

фізичним особам, чиї Персональні дані ми зібрали та зберігаємо у відповідному структурованому 

форматі, як-от облікові записи користувачів (“Клієнт”), різноманітні варіанти дій щодо таких даних. 

З метою уникнення сумнівів, положення цього Розділу не поширюються на співробітників, 

підрядників, акціонерів, посадових осіб, директорів, агентів або будь-яких наших самостійних 

правових одиниць.  

Будь-які зобов’язання перед Клієнтами, зазначені в цьому Розділі, підпадають під дію будь-яких 

обмежень застосовного місцевого законодавства, а також таких обмежень: 

За винятком випадків, коли це заборонено законом, ми можемо відхилити запит Клієнта, якщо 

в разі його виконання ми не зможемо:  

• виконати вимогу закону або етичне зобов’язання, зокрема коли ми повинні розкрити 

Персональні дані у відповідь на законний запит державних органів або на виконання вимог 

державних органів у сфері національної безпеки чи правоохоронних органів;  

• проводити розслідування, подавати позови або забезпечувати захист у відповідь на позов;  

https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
https://www.organon.com/privacy/en/cookie-privacy-policy/
http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp
https://youronlinechoices.eu/
http://allaboutdnt.com/


 

14 
 

Власність компанії [Organon] 

• виконувати договірні зобов’язання, вести справи й займатись іншою дозволеною 

господарською діяльністю на основі інформації про осіб, про яких іде мова;  

• або ж виконання запиту призведе до розкриття Персональних даних третьої особи, 

порушення умов договору чи розкриття комерційної таємниці або іншої приватної 

комерційної інформації, що належить нам чи третій особі.  

Опції доступу Клієнтів до Персональних даних, описані в цьому розділі, доповнюють Права 

суб’єкта персональних даних або Права споживачів, якими вони наділені відповідно до 

застосовних Законів про захист даних.  

Ми розглянемо ваш запит у ході наших звичайних ділових операцій. Щоб дізнатися більше, див. 

інформацію про обробку запитів і скарг. 

• Доступ до Персональних даних 

Ми розглядаємо всі запити Клієнтів щодо їхніх Персональних даних, зібраних самостійною 

правовою одиницею під нашим контролем. Ми поінформуємо вас, які категорії 

Персональних даних зібрано протягом останнього року або надамо окремі фрагменти 

Персональних даних у доступному для читання форматі за цей період.  

• Виправлення недостовірних Персональних даних 

Ми виконуємо запити Клієнта щодо виправлення недостовірних Персональних даних, які 

ми активно використовуємо, як-от контактної або платіжної інформації. Ми можемо 

вимагати від Клієнтів підтвердити будь-які ймовірні неточності документально. За 

наявності відповідної можливості, ви також можете оновити свої Персональні дані 

в режимі онлайн, змінивши інформацію, яку ви раніше вводили у формах або полях даних 

на наших веб-сайтах. 

• Видалення Персональних даних 

Персональні дані зберігаються доти, поки потрібні для певної мети. Ми виконуємо запити 

Клієнтів щодо видалення їхніх персональних даних таким чином, щоб їх більше 

неможливо було пов’язати з фізичною особою, яку можна ідентифікувати. Залежно від 

характеру даних, які необхідно видалити, нам, можливо, потрібно буде вдатися до деяких 

заходів, щоб підтвердити вашу особу й отримати дозвіл на розпорядження даними. 

У зв’язку з виробничою необхідністю виконання запиту на видалення може бути 

синхронізовано з циклами обслуговування даних відповідних носіїв і постачальників. 

Візьміть до уваги, що місцеві Закони про захист даних часто містять додаткові обмеження 

та спеціальні правила щодо виконання запитів на видалення даних Клієнта. 

• Відкликання згоди, відмова від використання особистої інформації для маркетингу 

й автоматизованого прийняття рішень 

Ми виконуємо запити Клієнтів щодо відмови від подальшої обробки їхніх Персональних даних 

у випадках, коли 

• вони спочатку дали свою згоду на таку обробку. Це можуть бути запити про скасування 

підписки на інформаційні бюлетені або припинення участі в програмах і заходах. 
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• Зібрані Персональні дані використовуються для прямої роботи з потенційними клієнтами. 

• Зібрані Персональні дані використовуються для оцінки або прийняття рішень, і (i) такі 

рішення можуть мати важливі наслідки та (ii) приймаються виключно за допомогою 

автоматизації або алгоритмів.  

Посилання на веб-сайт, де ви можете скористатися своїми правами на конфіденційність у вашій 

країні, див. тут.  

Зауважте, що в окремих випадках, як-от моніторинг соціальних мереж, ми не розміщуємо 

Персональні дані, які можемо збирати. Ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити дотримання 

ваших прав щодо зібраних даних, але саме ви повинні зв’язуватись із соціальними мережами або 

веб-сайтом, щоб скористатися своїми правами на дані відповідно до місцевого законодавства. 

• Відсутність заходів у відповідь на реалізацію прав на конфіденційність  

Ми ніколи не вживаємо заходів у відповідь відносно осіб, які роблять власний вибір або 

реалізують права особи щодо обробки їхніх Персональних даних. Незважаючи на зазначене 

вище, ненадання нам Персональних даних або повноважень на їх обробку за певних обставин 

завадить нам надати певний Продукт чи Послуги або включити вас до програм чи заходів. 

Відповідно до чинних Законів про захист даних ми також можемо пропонувати різні рівні цін або 

товарів чи послуг залежно від вашого рішення дозволити нам обробляти певні види 

Персональних даних. Ми попередимо вас, якщо ваш вибір щодо обробки Персональних даних 

вплине на нашу здатність надавати вам Продукти або Послуги. 

Додаткові права, доступні відповідно до місцевого законодавства (Загальний регламент 

про захист даних, Каліфорнія, США) 

У випадку, якщо Персональні дані збираються або обробляються організацією, підконтрольною 

Компанії, відповідно до Загального регламенту про захист даних чи Загального регламенту про 

захист даних Великобританії або швейцарського законодавства, у вас є додаткові права (права 

суб’єкта персональних даних), зокрема право на доступ до зібраних Персональних даних 

і отримання інформації про такі дані, а також право контролювати використання нами таких даних. 

Додаткову інформацію див. на сторінці Дотримання конфіденційності відповідно до Загального 

регламенту про захист даних.  

Клієнти, які проживають у штаті Каліфорнія, мають особливі права щодо Персональних даних, які 

збирають компанії. Докладну інформацію див. на сторінці Права споживачів на забезпечення 

конфіденційності у штаті Каліфорнія. 

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДІТЕЙ 

Загалом, наші веб-сайти й онлайн-ресурси не орієнтовані на дітей, а онлайнові послуги, які ми 

пропонуємо, призначені для осіб від 18 років. У країнах, де законом дозволено надсилати 

інформаційні запити щодо лікарських засобів, інформацію про препарати для дітей можуть 

запитувати лише особи, яким виповнилося 18 років, навіть якщо в законі вказано інше. 

Ми свідомо не збираємо Персональні дані дітей віком до 13 років або отримуємо попередню згоди 

батьків на такий збір відповідно до вимог місцевого законодавства. Якщо ви є батьком або матір’ю 

чи опікуном дитини й вважаєте, що ми зібрали дані вашої дитини, зверніться до Глобальної 

https://www.organon.com/privacy/contact/
https://www.organon.com/privacy/en/ccpa-notice/
https://www.organon.com/privacy/en/ccpa-notice/
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служби з питань конфіденційності, щоб подати запит на видалення даних, за адресою 

privacyoffice@organon.com. 

Час від часу деякі наші веб-сайти й інші онлайнові ресурси пропонують додаткові функції для 

дітей. У цьому разі ми вживаємо відповідних заходів, щоб отримати батьківську згоду, яку можна 

перевірити, перед збором, використанням або розкриттям Персональних даних дітей. 

12. ПИТАННЯ ТА СКАРГИ 

Якщо у вас виникли запитання чи сумніви щодо нашого Порядку використання конфіденційної 

інформації, зв’яжіться з нами, використовуючи контактні дані, наведені в наступному абзаці. У вас 

є право поскаржитися на те, як ми обробляємо ваші Персональні дані, якщо ви стурбовані тим, 

що ми не дотримуємося нашої політики або не поважаємо ваше право на конфіденційність.  

Особи, до яких слід звертатися з питаннями щодо конфіденційності та скаргами 

 

Якщо ви проживаєте в країні ЄЕЗ, зв’яжіться з Офіцером із захисту даних Компанії в ЄС 

електронною поштою за адресою euprivacydpo@organon.com.  

Якщо ви проживаєте в США або будь-якій іншій країні за межами ЄЕЗ, зв’яжіться з нашою 

Глобальною службою з питань конфіденційності, надіславши електронний лист за адресою: 

privacyoffice@organon.com або звичайного листа на адресу: Chief Privacy Officer, Organon & Co., 

30 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302 (США). Якщо у вас є невирішені питання щодо 

конфіденційності або використання даних, які ми не змогли задовільно вирішити, будь ласка, 

зверніться до нашого американського постачальника послуг з вирішення спорів із третіми 

сторонами (безкоштовно) за адресою: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. 

Співробітники та підрядники повинні швидко інформувати Глобальну службу з питань 

конфіденційності або відповідного вповноваженого Керівника бізнес-напрямку про будь-які 

питання, скарги чи побоювання, пов’язані з порядком використання конфіденційної інформації 

нашої компанії. 

Обробка запитів і скарг 

Ми розглядаємо й вивчаємо всі запитання, скарги чи побоювання, пов’язані з порядком 

використання конфіденційної інформації, незалежно від того, отримані вони безпосередньо від 

співробітників чи інших або третіх осіб, зокрема посадової особи, якій компанія направляє 

звітність, регулюючих та інших державних органів. Якщо ви зв’язуєтеся з нами, щоб отримати 

доступ до Персональних даних, внести виправлення чи змусити нас видалити їх або скористатися 

будь-якими іншими правами, якими ви наділені відповідно до чинного законодавства про захист 

даних як суб’єкт персональних даних або споживач, ми зобов’язані підтвердити, що ви можете 

робити такий запит. Зазвичай ми намагаємося порівняти ім’я й/або адресу електронної пошти у 

вашому запиті з інформацією в наших записах і системах. Залежно від характеру вашого запиту 

та додаткових вимог місцевого законодавства, для виконання вашого запиту нам, можливо, 

потрібно буде підтвердити додаткові дані, як того вимагає закон. Ми надаємо письмову відповідь 

протягом сорока п’яти (45) днів із моменту отримання вашого повідомлення або раніше, якщо 

цього вимагає закон. Ми зв’яжемося з вами, якщо не зможемо надати відповідь протягом сорока 

п’яти (45) днів, і, якщо цього вимагає застосовне законодавство про захист даних, надамо вам 

додаткову інформацію, як-от причини затримки та строки виконання або причини, через які ми не 

mailto:euprivacydpo@organon.com
https://feedback-form.truste.com/watchdog/request
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можемо виконати ваш запит, а також можливі варіанти оскарження нашого рішення. Ми можемо 

подовжити зазначений початковий період надання відповіді ще на сорок п’ять (45) днів. 

Право на скаргу в наглядові органи або на відшкодування за рішенням суду 

Якщо обробка ваших Персональних даних підпадає під дію Загального регламенту про захист 

даних, ви маєте право подати скаргу. 

Ви можете подати скаргу до місцевого компетентного Наглядового органу, якщо вважаєте, що 

наш Порядок використання конфіденційної інформації або розгляд вашого запиту порушують 

ваші права як суб’єкта персональних даних відповідно до Загального регламенту про захист 

даних. Перелік відповідних установ, які виконують функції Наглядових органів, і їхні адреси можна 

знайти тут: Наші члени | Європейська рада із захисту даних (europa.eu).  

Ви також можете подати позов про захист ваших прав суб’єкта персональних даних у суд країни 

ЄЕЗ, (i) де ви проживаєте, або (ii) де перебуває установа організації, відповідальної за обробку 

даних, через дії якої ви подали скаргу відповідно до Загального регламенту про захист даних. 

Щоб уникнути сумнівів, ніщо в цьому документі не може вважатися згодою на загальну або 

спеціальну юрисдикцію будь-якого суб’єкта Organon, крім конкретної вимоги ст. 79 Загального 

регламенту про захист даних.  

Ви маєте право подати скаргу або позов, якщо прагнете захистити свої права третьої сторони-

вигодонабувача у зв’язку з передачею ваших Персональних даних у формі Стандартних умов 

договору. 

13. РІЗНЕ, ОНОВЛЕННЯ 

Ми залишаємо за собою право змінювати, додавати або видаляти частини цієї заяви в будь-який 

час, публікуючи оновлену заяву на нашому веб-сайті за адресою https://organon.com/privacy. 

Будь-які зміни набувають чинності з моменту публікації, якщо не зазначено інше.  

14. ПРАВА НА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРО 

ЗАХИСТ ДАНИХ 

Загальний регламент про захист даних встановлює підвищений стандарт відповідальності для 

сторін, які визначають засоби та цілі будь-якої операції, пов’язаної з обробкою Персональних 

даних або обробкою Персональних даних від їхнього імені. Крім того, Загальний регламент про 

захист даних забороняє обробку Персональних даних без певних правових повноважень 

(правових підстав). Нижче наведено огляд юридичних основ, на які ми зазвичай покладаємося.  

Правова підстава дозволу на обробку Персональних даних 

• Згода  

Наші господарюючі суб’єкти, на яких поширюється дія Загального регламенту про захист 

даних, зазвичай керуються згодою суб’єктів персональних даних під час взаємодії 

з фізичними особами, наприклад у випадку збирання контактних даних або рекламної 

діяльності, як-от надсилання рекламних матеріалів. Згода може бути виражена явно, 

наприклад у вигляді проставлення прапорця, або іншим способом, який чітко сигналізує 

https://european-union.europa.eu/select-language?destination=/node/1
https://www.organon.com/privacy
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про те, що особа має намір дозволити нам обробляти Персональні дані. Ми намагаємося 

діяти таким чином, щоб вам було зрозуміло, коли ми просимо вашої згоди, і документуємо 

вашу згоду в наших записах.  

Ви можете відкликати свою згоду в будь-який час, звернувшись до відділу з питань 

конфіденційності даних, закріпленого за вашою країною проживання. Це відкликання не 

впливає на обробку ваших Персональних даних до моменту, коли ви повідомите нам про 

відкликання.  

Згода на обробку чутливих персональних даних, як-от відомостей про здоров’я, має бути 

конкретною та чіткою. У випадку надання згоди на обробку чутливих даних 

ми намагатимемося чітко викласти суть нашого запиту.  

• Виконання договірних зобов’язань 

Загальний регламент про захист даних дозволяє нам обробляти Персональні дані 

в обсязі, необхідному для підготовки або виконання договору з вами чи з третьою особою, 

який ми укладаємо відповідно до вашого запиту. Типові випадки включають наші 

відносини з постачальниками та підрядниками, а також обробку певних Персональних 

даних у межах нашої функції роботодавця, наприклад, коли ми обробляємо Персональні 

дані для виплати заробітної плати або адміністрування пільг. 

• Дотримання юридичних зобов'язань 

У багатьох випадках різні нормативно-правові акти, як-от податкові правила або закони 

про імміграцію чи соціальне забезпечення, вимагають від нас постійно обробляти 

Персональні дані. Регуляторні органі вимагають також від нас повідомляти про певні події, 

що стосуються ефективності або безпеки наших Продуктів і Послуг. Ми також повинні 

розкривати Персональні дані державним органам і третім особам у контексті 

розслідування та судового процесу. 

• Законні інтереси  

Зазвичай під час реалізації законних інтересів Компанії ми керуємося дозволом на 

обробку Персональних даних (наприклад, коли розвиваємо й розширюємо наш бізнес або 

пропонуємо наші Продукти та Послуги). Ми керуємося цією правовою підставою для 

обробки Персональних даних у випадках, коли запитувати вашу згоду недоцільно або 

неприпустимо й немає інших правових повноважень для обробки Персональних даних. 

У кожному випадку ми виконуємо аналіз, щоб забезпечити конфіденційність залучених 

осіб. Щоразу, коли ми спираємося на наші законні інтереси як підставу для обробки, ви 

маєте особливі права як суб’єкт персональних даних, зазначені нижче. Ми ніколи не 

обробляємо чутливі персональні дані, як-от відомості про здоров’я, керуючись законними 

інтересами. 

• Інші правові основи 

Наведене вище є лише оглядом основних юридичних підстав, на які ми спираємося. 

Зокрема, національне законодавство окремих держав-членів ЄС у сфері наукових 

досліджень і трудового права пропонує додаткові дозволи на обробку Персональних даних. 
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Права особи (права суб’єкта персональних даних) 

• Процесуальні права  

На додаток до варіантів для Клієнтів щодо доступу та контролю використання їхніх 

Персональних даних, Загальний регламент про захист даних надає особам певні права 

у зв’язку з їхніми Персональними даними – права суб’єкта персональних даних. Якщо 

ви вважаєте, що ми обробляємо будь-які Ваші персональні дані, незалежно від того, є ви 

Клієнтом чи ні, ви можете скористатися правами, описаними нижче, використовуючи цю 

форму або форми на нашій сторінці контактів, доступній мовами країн ЄЕЗ, у яких 

ми ведемо бізнес.  

Ми відповімо на ваш запит протягом місяця після його отримання, а саме: виконаємо 

запит чи надамо пояснення, чому нам потрібно більше часу або чому ми не можемо 

виконати ваш запит частково чи повністю. Ми можемо продовжити час надання відповіді 

ще на два місяці. У межах надання відповіді нам потрібно буде підтвердити, що ви є 

особою, якій належать персональні дані, щодо яких ви направили запит.  

• Додаткова інформація та права доступу  

Ви маєте право знати: 

❖  джерела ваших Персональних даних, які ми отримали від третіх осіб;  

❖ категорії третіх осіб, яким надано доступ до ваших Персональних даних;  

❖ чи використовувалися ваші Персональні дані для автоматизованого прийняття 

рішень, зокрема профілювання;  

❖ чи передавали ваші Персональні дані одержувачу в країні за межами ЄЕЗ, у якій 

ще не встановлено рівень захисту даних, еквівалентний Загальному регламенту 

про захист даних. У цьому випадку ми повідомимо вас про наші заходи щодо 

захисту ваших експортованих Персональних даних. 

❖ Ви маєте право перевіряти копії документів (стандартні договірні положення або 

інші документи передачі даних), якими ми керуємося під час передачі 

Персональних даних одержувачам у третіх країнах. Ми здійснюємо редагування 

будь-яких таких копій у потрібному об’ємі, щоб їх розкриття не поставило під 

загрозу права інших сторін або наші інтереси щодо захисту конфіденційної 

інформації чи комерційної таємниці. 

• Право на виправлення  

На додаток до варіантів, доступних будь-якому Клієнту, ми виконаємо всі запити щодо 

виправлення або, якщо необхідно, доповнимо ваші Персональні дані, які є неправильними 

або застарілими. 

https://www.organon.com/privacy/contact/
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• Право на видалення  

Ви маєте право наказати нам видалити будь-які ваші Персональні дані, які ми 

обробляємо. У певних випадках ми маємо право відмовити в такому запиті, наприклад, 

якщо дані, про які йде мова, потрібні для законних цілей, для яких вони були зібрані, або 

якщо видалення таких даних порушить певні права інших сторін. 

• Право на обмеження обробки 

У певних випадках, наприклад, коли ми розглядаємо вашу претензію щодо обробки 

неправильної інформації про вас, або якщо обробляємо Персональні дані на підставі 

реалізації наших законних інтересів і ви заперечували проти такої обробки, ми обмежимо 

таку обробку за вашим запитом до завершення розгляду. 

• Право на перенесення даних 

На ваш запит ми надамо вам набори даних, що містять Персональні дані, які ми 

обробляємо, у структурованому машинному форматі, щоб полегшити їх передачу іншій 

стороні, визначеній вами.  

• Право на заперечення проти подальшої обробки 

У конкретних випадках ви маєте право заперечити проти нашої законної обробки ваших 

Персональних даних, якщо вважаєте, що ваші особисті обставини є такими, що 

потенційна шкода переважає наші законні інтереси в обробці вашої інформації. До них 

належать: 

❖ обробка Персональних даних на підставі реалізації законних інтересів; 

❖ обробка ваших Персональних даних у наукових, історичних або статистичних 

цілях на основі законодавчих положень, які дозволяють нам робити це без вашої 

згоди або будь-якої іншої правової підстави.  

У таких випадках ми призупиняємо обробку, доки не визначимо, чи зможемо захистити 

ваші інтереси за допомогою додаткових заходів. Перш ніж відновити нашу обробку, ми 

повідомимо вас про висновки, яких дійшли.  

• Право на заперечення проти використання Персональних даних для адресного 

маркетингу 

Якщо ми використовуємо ваші Персональні дані для адресного маркетингу, ви можете 

в будь-який час дати нам указівку припинити це робити, зокрема виконувати будь-яке 

профілювання, пов’язане з такою маркетинговою діяльністю.  

• Права у зв'язку з автоматизованим прийняттям рішень 
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Ми не використовуємо автоматизовану процедуру прийняття рішень, які можуть мати для 

вас серйозні наслідки, якщо лише це не потрібно для укладання договору з вами чи його 

виконання, або якщо ви дали на це згоду. 

Щоб захистити вас у випадку, коли ми приймаємо на основі автоматизованої обробки 

ваших Персональних даних рішення, яке може мати для вас юридичні чи інші серйозні 

наслідки, ви маєте право: запросити втручання людини, висловити свою точку зору, 

отримати пояснення рішення, прийнятого після оцінки, і оскаржити таке рішення. 
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15. ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 

Анонімізація 

Зміна, скорочення, знищення або інше редагування чи зміна персональних даних, аби 

унеможливити їхнє використання окремо або в поєднанні з іншою інформацією для ідентифікації, 

пошуку чи зв’язку з особою. 

 

Компанія 

Компанія Organon & Co., її правонаступники, дочірні підприємства та підрозділи в усьому світі, за 

винятком спільних підприємств, учасником яких є наша Компанія. 

 

Знеособлення 

Видалення прямих і непрямих ідентифікаторів особи, при цьому вихідні ідентифікаційні дані 

зберігаються окремо. 

 

Застосовне законодавство 

Усі застосовні закони, норми, положення та постанови, що мають силу закону в будь-якій країні, 

у якій наша Компанія здійснює діяльність або в якій наша компанія чи інші особи обробляють 

персональні дані від імені нашої Компанії. Сюди ж зараховують усі програми конфіденційності, 

згідно з якими нашу Компанію затверджено або сертифіковано, включно з Правилами 

конфіденційності даних під час транскордонної передачі (ПКДТП) Азійсько-Тихоокеанського 

економічного співробітництва (АТЕС). 

 

Персональна Інформація 

Будь-які дані, що стосуються ідентифікованої особи чи особи, яку можна ідентифікувати, включно 

з даними, які ідентифікують особу або які можуть використовуватися для ідентифікації, пошуку, 

відстеження або зв’язку з особою. Персональні дані включають відомості, які прямо ідентифікують 

особу, як-от ім’я, ідентифікаційний номер або унікальна назва посади, і відомості, за якими особу 

можна ідентифікувати опосередковано, як-от дата народження, унікальний ідентифікатор 

мобільного чи портативного пристрою, номер телефону, а також закодовані дані, онлайн-

ідентифікатори, як-от IP-адреси або відомості про дії, поведінку чи уподобання, які збираються 

для надання послуг або продуктів. 

 

Порушення конфіденційності 

Порушення цієї політики або законодавства про конфіденційність і захист даних; також включає 

в себе Порушення безпеки. Глобальний відділ компанії з питань конфіденційності, відділ безпеки 

й управління інформаційними ризиками (ВБУІР), а також відділ генерального юрисконсульта 

визначають, чи мало місце порушення конфіденційності та чи слід його кваліфікувати як Витік 

персональних даних. 

 

 

 

Обробка 

Виконання будь-якої операції або набору операцій з інформацією про людей з використанням 

автоматичних або неавтоматичних засобів, зокрема збирання, запис, організація, зберігання, 

доступ, адаптація, зміна, пошук, надання, використання, оцінювання, аналіз, повідомлення, обмін, 

розкриття, розповсюдження, передача, узгодження, об’єднання, блокування, видалення, 

стирання або знищення. 
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Витік персональних даних 

Порушення безпеки, що призводить до випадкового або незаконного знищення, утрати, зміни, 

несанкціонованого розкриття або доступу до персональних даних, чи обґрунтоване припущення 

нашої Компанії про те, що така дія мала місце. Доступ до персональних даних із боку нашої 

Компанії або від її імені без наміру порушувати цю політику не є Витоком персональних даних за 

умови, що доступ до Персональних даних, їх подальше використання та розкриття відповідають 

цій політиці. 

 

Порушення безпеки 

Порушення інформаційної безпеки складається з однієї або кількох небажаних чи неочікуваних 

подій інформаційної безпеки, які можуть поставити під загрозу безпеку інформації та послабити 

або зашкодити діловій діяльності. 

 

Чутливі персональні дані 

Будь-яка інформація про людей, яка несе в собі ризик потенційної шкоди фізичним особам, 

включно з інформацією, визначеною законодавством як конфіденційна, зокрема інформація, що 

стосується здоров’я, генетична інформація, біометрія, расова чи етнічна приналежність, релігійні, 

політичні або філософські думки чи переконання, судимості, інформація про точне географічне 

розташування, номери банківських чи інших фінансових рахунків, державні ідентифікаційні 

номери, інформація неповнолітніх дітей, сексуальне життя, сексуальна орієнтація, приналежність 

до профспілок, інформація про страхування, соціальне забезпечення та інші пільги, надані 

роботодавцем або урядом. 


