AVÍS DE PRIVACITAT PER A FARMACOVIGILÀNCIA
Amb aquest Avís de privacitat volem informar sobre la manera com Synthon
International Holding B.V. o les seves empreses afiliades de l’Espai econòmic
europeu (en endavant, "Synthon" o "nosaltres") recull, emmagatzema, utilitza i tracta
les vostres dades personals per a activitats relacionades amb la farmacovigilància.
Si us cal informació general sobre el tractament de dades a Synthon, consulteu la
Declaració de privacitat i cookies de Synthon.
Synthon té un compromís ferm amb la privacitat de les dades i tracta les vostres
dades personals d’acord amb les lleis de protecció de dades aplicables, les quals
inclouen, per a l’Espai econòmic europeu, el Reglament general de protecció de
dades (RGPD; Reglament (UE) 2016/679).
Què són les dades personals?
Per "dades personals" s’entén tota la informació relativa a una persona física
identificada o identificable ("persona titular de les dades"); una persona física
identificable és la persona a qui es pot identificar, directament o indirectament, en
particular mitjançant la referència a un identificador com ara un nom, un número
d’identificació, les dades d’ubicació, un identificador en línia o un o més factors
específics de la identitat física, fisiològica, genètica, mental, econòmica, cultural o
social de la persona física (RGPD).
Què és el tractament?
Per "tractament" de les dades personals s’entén qualsevol operació o sèrie
d’operacions que es fan en les dades personals o en els conjunts de dades
personals, amb independència de si es fan o no per mitjans automatitzats, com ara
recollida, enregistrament, organització, estructuració, magatzematge, adaptació o
alteració, recuperació, consulta, ús, divulgació mitjançant transmissió, difusió o altra
forma de posada a disposició, alineació, combinació, restricció, eliminació o
destrucció (RGPD).
Per què us recollim les dades personals?
Totes les dades personals que subministreu a Synthon en relació amb
esdeveniments adversos o altres activitats relacionades amb la farmacovigilància
s’utilitzen exclusivament per supervisar la seguretat dels productes medicinals. Es
tracta d'una informació molt important per a la salut pública, i s’emprarà per a la
detecció, avaluació, comprensió i prevenció d’esdeveniments adversos o altres
problemes relacionats amb la medicina.
Recollim i tractem les vostres dades per a aquestes finalitats, i així acomplir les
nostres obligacions legals (RGPD).
Qui veurà les vostres dades personals?
Synthon pot compartir les dades que ens heu subministrat amb els empleats de
Synthon, socis comercials, proveïdors de serveis i autoritats sanitàries d’arreu del
món, per complir amb la legislació vigent en matèria de farmacovigilància.

Els informes contenen dades sobre els esdeveniments adversos, però les dades
personals són limitades. Tingueu en compte que el nom del pacient no es facilita en
cap cas.
La vostra informació personal es pot transferir a països situats fora de l’Espai
econòmic europeu. Són països que potser no disposen de lleis de protecció de
dades que ofereixin un nivell de protecció adequat per a les vostres dades
personals. Per això adoptem mesures que ens garanteixin que els tercers i les
empreses afiliades de Synthon a qui transferim dades i que estan situats en aquests
països es comprometin a oferir un nivell de protecció adequat per a la informació
personal que us concerneix.
Durant quant temps conservem la informació personal?
Conservem la informació personal durant el període establert per la llei. Per als
esdeveniments adversos és, com a mínim, fins passats 10 anys des de que
l’autorització de comercialització del producte en qüestió hagi caducat o s’hagi
cancel·lat (Reglament d’implementació de la comissió (UE) núm. 520/2012).
Quins drets us corresponen com a persona titular de les dades?
Teniu dret a:
- saber que les vostres dades són objecte de tractament i conèixer la finalitat del
tractament (RGPD);
- demanar còpia de les dades objecte de tractament (RGPD);
- demanar l’esmena o l’eliminació de les dades personals que us pertanyen si hi
ha errades o es tracten per a finalitats diferents de les esmentades (RGPD);
- demanar a Synthon que restringeixi el tractament de les vostres dades personals
(RGPD);
- en certes circumstàncies, oposar-vos al tractament de les vostres dades
personals (RGPD);
- demanar informació sobre les identitats o les categories de tercers que són
destinataris de les vostres dades (RGPD);
- presentar una queixa davant l’autoritat competent en matèria de protecció de
dades del vostre país (RGPD).
Amb qui us heu de posar en contacte si us cal més informació o voleu exercir
els drets que us corresponen en relació amb el tractament de dades personals
per part de Synthon?
Adreceu les preguntes i peticions relacionades amb el tractament de dades
personals a:
Synthon International Holding B.V.
A l’atenció de: Delegat de protecció de dades
Apartat de correus 7071
6503 GN Nijmegen
Països Baixos
Adreça electrònica: dataprivacy@synthon.com

