Нашата отговорност към защитата и неприкосновеността на личните данни
Резюме на Обвързващи корпоративни правила на „Ю СИ БИ“*
Считано от 30 март 2016 г.
„Ю СИ БИ“ и всички негови представителства и свързани дружества се ангажират с поддържане на високо
ниво на защита и неприкосновеност на личните данни, които събира, обработва, поддържа и оповестява. В
допълнение към глобалната политика на „Ю СИ БИ“ за защита на личните данни компанията приема
Обвързващи корпоративни правила (ОКП), представляващи набор от принципи, които уреждат обработката
и международния трансфер на лични данни на служители на „Ю СИ БИ“, пациенти, доставчици на здравни
услуги и други. Одобрението на ОКП от органите на ЕС позволява на „Ю СИ БИ“ да прехвърля лични данни
към представителства на компанията, разположени в други държави по света.
Принципи за поверителност според ОКП
Всяко представителство на „Ю СИ БИ“, което получава Вашите лични данни, се ръководи от следните
принципи за защита:
• Ясно и прозрачно събиране и обработка на личните данни.
• Обработка на лични данни само и единствено за разумни и законови бизнес цели.
• Информиране за прехвърлянето на информация и изискване за получаване на съгласие (когато се изисква
от местните закони).
• Поддържане на личните данни точни, пълни и актуални (когато това е необходимо).
• Запазване на личните данни само за необходимия период от време или за предварително установен от
закона период.
• Съхранение на личните данни под строг контрол и при разумни мерки за сигурност.
Вашите права, свързани с ОКП на „Ю СИ БИ“
Ако сте служител на „Ю СИ БИ“, пациент, медицински специалист или друго физическо лице, чиито лични
данни „Ю СИ БИ“ събира и обработва, имате следните права:
• Можете да поискате копие от ОКП на „Ю СИ БИ“.
• Можете да поискате от „Ю СИ БИ“ достъп до Вашите лични данни, ако е позволено от местното
законодателство.
• Можете да възразите срещу обработването на личните Ви данни и да поискате от „Ю СИ БИ“ да спре
обработването им (където имате законни основания за това).
• Можете да помолите „Ю СИ БИ“ да коригира, заличи или блокира личните Ви данни, ако са непълни или
неточни.
• Можете да възразите срещу това Вашата лична информация да се използва за целите на директния
маркетинг.
Упражняване на Вашите права, свързани с ОКП на „Ю СИ БИ“
Ако желаете да упражните правата си или ако смятате, че Вашите лични данни са били обработени в
нарушение на ОКП на „Ю СИ БИ“, можете да предприемете следните действия:
• Да подадете жалба до dataprivacy.Bulgaria@ucb.com или до централния офис на „Ю СИ БИ“ посредством
следния имейл: dataprivacy@ucb.com.
• Ако сте жители на Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, можете да подадете
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жалба до Органа по защита на личните данни или до компетентен съд с локация съответната страна от ЕИП
или Швейцария, откъдето личните Ви данни са изпратени.
• Да подадете жалба до Органа по защита на личните данни или до компетентен съд в Белгия.
Служителите на „Ю СИ БИ“ трябва да се свържат с отдел „Човешки ресурси“ в съответната страна.
Сътрудничество с органите по защита на личните данни
Всички представителства на „Ю СИ БИ“ се съгласяват да сътрудничат на компетентните органи по защита на
личните данни относно въпроси, свързани с ОКП на „Ю СИ БИ“ до степен, съответстваща с приложимото
право.
Изменение на ОКП на „Ю СИ БИ“
„Ю СИ БИ“ си запазва правото да изменя своите вътрешно корпоративни правила и/или това обобщение
без предизвестие, за да се отразят технологичния напредък, правни и регулаторни промени, както и
добрите бизнес практики. Ако променим нашите правила за защита на личните данни, това ще се отрази в
актуализиран вариант на това обобщение и ще Ви информираме за тях чрез актуализиране на датата в
горната част на това резюме.
*Пълният текст на ОКП на „Ю СИ БИ“на български и английски език е на Ваше разположение по-долу
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