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1 ВЪВЕДЕНИЕ
Като глобална биофармацевтична компания UCB S.A. и нейните представителства и
свързани дружества (заедно наричани “UCB”) се занимава с дейности в сферата на
научните
изследвания,
разработването,
производството,
продажбата
и
разпространението на лекарствени продукти за удовлетворяване потребностите на
пациентите, специалистите в областта на здравеопазването и обществото като цяло.
За да осъщeствява успешно своите дейности в глобален мащаб, UCB редовно събира,
използва, съхранява, разкрива и Предава през национални граници разнообразни данни,
включително лични данни, свързани с физически лица (“Субекти на данни”), които
могат пряко или косвено да идентифицират тези физически лица (наричани "Лични
данни" и определени по-долу).
UCB се ангажира да осигурява неприкосновеността на Личните данни в целия свят и
очаква от своите служители и бизнес партньори да предприемат необходимите мерки за
защита на всички събрани Лични данни, които се събират, държат и Обработват от
името или за сметка на UCB. За да демонстрира тази своя ангажираност, UCB е
включила неприкосновеността на личните данни/личния живот като една от основните
ценности в своя глобален Етичен кодекс и е съставила комплексна Програма за защита
и неприкосновеност на личните данни в подкрепа на глобалните бизнес процеси на
UCB, вземайки предвид както ползите, така и рисковете от иновативните технологии.
Като два съществени компонента на тази програма, UCB е възприела две глобални
политики за неприкосновеност на личните данни: Глобалната политика за защита на
личните данни и Глобална политика за служители относно защитата на личните данни
(заедно наричани "Глобални политики за неприкосновеност на лични данни”).
Настоящите ОКП надграждат и разширяват тези Глобални политики за
неприкосновеност на лични данни, за да гарантират спазването от UCB на
приложимите изисквания за защита на данните и сигурността във всяка точка на света.
По-специално, настоящите ОКП осигуряват основните стандарти за защита при
Обработването и Предаването на Лични данни в съответствие с разпоредбите на
Директива 95/46/EО 1 за защита на данните (“Директива 95/46/ЕО”) и когато е
приложимо, Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на
физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни
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електронни комуникация (“Директива 2002/58/ЕО”) 2, или с всякакви други относими
национални закони и нормативни актове за защита на данните.
ОКП включват настоящия документ заедно с приложенията към него и Глобалните
политики за неприкосновеност на личните данни. В случай на противоречие между
тези документи, настоящият документ ОКП е с преимущество.

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно
обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на
електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни
комуникации (наричана също и "Директивата за бисквитките")
2
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Обвързващи корпоративни правила (“ОКП”). Отнася се за вътрешните правила,
подробно описани в настоящия документ и Глобалните политики за
неприкосновеност на личните данни, които следва да осигуряват защита на данните
и неприкосновеността на личния живот в глобален мащаб, особено по отношение на
международното Предаване на Лични данни в рамките на UCB.



Главно лице по защита на личните данни. Отнася се за назначеното лице, което
носи цялостната отговорност за разработването и изпълнението на Програмата за
защита на личните данни и неприкосновеността в рамките на UCB.



Компетентен орган по защита на данните.
отговорен за защита на Личните данни.



Администратор. Отнася се за физическо или юридическо лице, публичен орган,
агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други лица определя
целите и средствата за Обработване или Предаване на Личните данни.



Субекти на данни. Отнася се физически лица, чиито Лични данни се обработват от
UCB.



Местни лица по защита на личните данни. Отнася се за лицата, назначени във
всяка държава, които отговарят за защита и неприкосновеността на данните в
техните държави, включително за спазването на ОКП на местно равнище.



Лични данни - известни и като “Лична информация”. Отнася се за данни във
всякаква форма, отнасящи се до физическо лице, което е идентифицирано или може
да бъде идентифицирано , включително, но не само: име, адрес, телефонен номер,
имейл адрес, номер на банкова сметка, изображение, видеоматериал, кодирана с
ключ информация на пациент, използвана в клинични изпитвания, записи за
резултатите от работата на служителите и др. “Идентифицируемо лице” е лице,
което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен
номер или чрез други признаци.



Лице, обработващо данни. Отнася се за физическо или юридическо лице,
публичен орган, агенция или друга организация, която Обработва Лични данни за и
от името на Администратора.



Обработване. Отнася се за всяка операция или набор от операции, които се
изпълняват с Лични данни по автоматичен или друг начин. Това включва
събирането, записването, организирането, съхраняването, актуализирането или
модифицирането, извличането, справките, използването, разкриването чрез
предаване, разпространяването, визуалния достъп или предоставянето на
разположение във всяка друга форма, свързването, адаптирането или
комбинирането, блокирането, изтриването или унищожаването на Лични данни.



Чувствителни данни. Отнася се за подгрупа от Лични данни, които може да
подлежат на допълнителна защита съгласно приложимите местни правила за защита
на данните и неприкосновеността. Това кои данни отговарят на условията за
класифициране като Чувствителни данни може да варира в отделните държави, но
по принцип подобни данни включват данни, разкриващи расов или етнически
произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство

Отнася се за надзорен орган,

ОКП на UCB

Дата:
30.11.2015 г.

Стр. 5 от 24

в синдикални организации, данни, касаещи здравето или сексуалния живот и данни,
свързани с правонарушения, присъди за престъпления или мерки за сигурност.


Предавания. Отнася се за предаването на Личните данни от една държава до
друга, или от Европейското икономическо пространство 3 (по-долу наричано “ЕИП”)
до държави или местоположения извън ЕИП. Терминът “Предаване” включва
дистанционен достъп с цел Обработване.



UCB S.A. Отнася се за дружеството-майка в групата UCB, учредено съгласно
белгийските закони, с адрес на управление: Allée de la Recherche (Але дьо ла
Решерше) 60, 1070 Брюксел, Белгия, с дружествен номер: 403.053.608, RPR/RPM
Брюксел.

Освен ако не е посочено друго, думите или изразите, които не са определени в ОКП
имат значението, използвано в Директива 95/46/ЕО. Когато е приложимо и до степента,
до която е възможно, всяко позоваване на Директива 95/46/EО в ОКП ще включва
всяко последващо европейско законодателство за защита на данните, евентуално
заменящо настоящата Директива 95/46/ЕО.
Освен това, в случай на съмнение, съдържанието на ОКП трябва да се тълкува в
съответствие с разпоредбите на Директива 95/46/ЕО и в случаите, в които е приложимо,
разпоредбите на Директива 2002/58/ЕО.

3 ОБХВАТ


Дружества на UCB, обвързани от ОКП:

ОКП са обвързващи за UCB S.A. и всички дружества на UCB (включително клонове)
изброени в Приложение 1 (заедно наричани “UCB дружества, обвързани от ОКП”).


Покривано от ОКП Обработване и Предаване на лични данни, Субекти на
данни:

ОКП са приложими спрямо цялото Обработване на Лични данни от UCB дружествата,
обвързани от ОКП и спрямо Предаванията на подобни Лични данни между тях за
целите, посочени в Приложение 2, независимо дали подобни Лични данни се отнасят
за:
-

“Пациенти и обгрижващи лица”: Пациентите и техните роднини/ членове на
семействата им, както и обгрижващи лица;
“Служители на UCB”: служителите на UCB дружествата, обвързани от ОКП
(настоящи и бивши служители) и техните роднини/близки членове на
семействата им, както и бъдещи служители, кандидатстващи за работни места в

Държави в ЕИП: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция,
Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург,
Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединено кралство

3

ОКП на UCB

-

-

-





Дата:
30.11.2015 г.

Стр. 6 от 24

UCB дружествата, обвързани от ОКП и директори/ръководни служители на UCB
дружествата, обвързани от ОКП;
“Външни работници”: физически лица, които не са служители на UCB, но които
предоставят услуги съгласно договор или сходно споразумение за и от името на
UCB дружествата, обвързани от ОКП, включително изпълнители по договор,
независими консултанти и работници с временно назначение;
“Здравни специалисти”: всякакви физически лица, които са професионално
ангажирани с диагностика, лечение и предоставяне на здравни услуги,
включително, но не само, лекари, фелдшери, медицински сестри, фармацевти,
изследователи, наети служители, държавни служители;
“Външни доставчици”: служители и законни представители на външни
доставчици/ бизнес партньори, предоставящи услуги и/или продукти на UCB
дружествата, обвързани от ОКП, включително, но не само, консултантски
фирми, научно-изследователски организации, работещи по договор (CRO),
външни лаборатории, дистрибутори.

Спазване на изискванията за защита на данните от UCB дружествата:
-

Когато Личните данни, посочени в Приложение 2 се Обработват или Предават
по целия свят, UCB дружествата, обвързани от ОКП се задължават да вземат
всички разумни и необходими мерки, за да спазват приложимите закони за
защита на данните;

-

За да се гарантира хармонизирано ниво на защита на Личните данни, дори и в
случаите, в които не съществуват подобни закони за защита на данните в
определена държава или местните закони за защита на данните не отговарят на
стандартите, изложени в ОКП, UCB дружествата, обвързани от ОКП ще
Обработват Личните данни в съответствие с ОКП.

-

В случаите в които приложимите закони за защита на данните в определена
държава изискват по-високо ниво на защита на Личните данни от това,
предвидено в ОКП, подобни закони имат преимущество пред настоящите ОКП;

-

Фактът, че UCB дружествата, обвързани от ОКП спазват всички правила,
указани в ОКП не ги освобождава от задължението им да изпълнят всички
предварителни формалности с националните органи, изисквани съгласно
приложимото законодателство.

Спазване на ОКП от Служителите на UCB:

Служителите на UCB дружествата, обвързани от ОКП могат само да Обработват или
Предават Личните данни, посочени в Приложение 2 в съответствие с настоящите ОКП
и всякакви други приложими закони и нормативни актове, които са относими.
Съблюдаването на настоящите ОКП е отговорност на всички служители на UCB
дружествата, обвързани от ОКП и съставлява част от условията и разпоредбите на
тяхното трудово правоотношение. Всеки служител на UCB дружествата, обвързани от
ОКП, който наруши настоящите ОКП може да подлежи на дисциплинарно действие,
предшестващо и включващо уволнение.
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4 ОБЩИ ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО
ОБРАБОТВАНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО В РАМКИТЕ НА
ГРУПАТА
За Обработването и Предаването на Личните данни, описани в Приложение 2, UCB
дружествата, обвързани от ОКП и техните служители приемат да прилагат следващите
правила.
Ограничение на целта:


-



Качество, задържане и съразмерност на данните:
-

-

-



Личните данни, изброени в Приложение 2, ще се Обработват и Предават от UCB
дружествата обвързани от ОКП за конкретни, относими и легитимни цели, в
съответствие с целите, определени в Приложение 2. Обработените и Предавани
Лични данни не могат да бъдат обработвани допълнително по начин,
несъвместим с тези цели.

UCB дружествата, обвързани от ОКП следва да ограничат Обработването на
Личните данни, изброени в Приложение 2 до това, което е необходимо и
съразмерно в светлината на заложената цел/цели;
UCB дружествата, обвързани от ОКП следва да използват разумни средства, за
да пазят Личните данни по точен, пълен, актуализиран и надежден начин с оглед
на тяхното предназначение;
UCB дружествата, обвързани от ОКП следва да задържат Личните данни само
толкова дълго, колкото е необходимо, за да се изпълнят легитимните бизнес
цели, за които Личните данни са били събрани и в съответствие с политиките за
задържане на данни на UCB, освен ако приложимите закони или нормативни
актове поставят други изисквания.

Правно основание за Обработване на Личните данни:

Обработването на Личните данни трябва да се базира на най-малко едно от следните
правни основания:
-

-

недвусмисленото съгласие на Субекта на данните, или
Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който Субектът на
данните е страна или за да се предприемат стъпки по искане на Субекта на
данните преди сключване на определен договор;
Обработването е необходимо за изпълнение на законово задължение,
обвързващо за UCB, или
Обработването е необходимо, за да се запази жизненоважен интерес на Субекта
на данните, или
Обработването е необходимо за изпълнение на задача, която е в интерес на
обществото или при упражняване на официално правомощие, предоставено на
Администратора или на трето лице, пред което се разкриват Личните данни, или
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Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси, преследвани
от UCB, освен в случаите, в които подобни интереси са подчинени на основни
права и свободи на Субекта на данните.

Правно основание за Обработване на Чувствителни данни:

Обработването на Чувствителни данни трябва да се базира на най-малко едно от
следните правни основания:
-

-

-

-



изричното съгласие на Субекта на данните; или
необходимост за целите на изпълнението на задълженията и специфичните
права на UCB в сферата на трудовото право доколкото се разрешава от
националните закони, предвиждащи адекватни защитни мерки, или
Обработването е необходимо, за да се защитят жизненоважни интереси на
Субекта на данните или на друго лице, в случаите в които Субектът на данните е
физически или юридически неспособен да предостави своето съгласие, или
Обработването е свързано с Чувствителни данни, които явно са направени
публично достояние от Субекта на данните, или
Обработването на Чувствителни данни е необходимо за завеждане, водене или
защита по законови претенции, или
Обработването на Чувствителните данни се изисква за целите на медицинската
профилактика, медицинската диагностика, предоставянето на грижи или
лечение или управление на услуги в областта на здравните грижи и в случаите, в
които тези Чувствителни данни се обработват от здравен специалист в
съответствие с националните закони или правила, установени от националните
компетентни органи спрямо задължението за професионална тайна или от друго
лице, което също е обвързано с еквивалентно задължение за спазване на тайна,
или
Обработването на Чувствителните данни се изисква поради причини,
представляващи съществен обществен интерес, разписан съгласно националните
закони или решение на надзорния орган.

Ограничен достъп до Лични данни :
-

Обработването на Лични данни се ограничава единствено до онези служители на
UCB дружество, обвързано от ОКП, чиято длъжност/длъжности и
отговорност/отговорности налагат подобна дейност.

5 ПРОЗРАЧНОСТ И ПРАВО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ


Достъпност до ОКП за Субектите на данни:

ОКП ще бъдат оповестени публично в уебсайтовете на UCB за всички Субекти на
данни, чиито Лични данни са предмет на настоящите ОКП.
Субектите на данните могат да получат и копие от ОКП при поискване, като се свържат
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със съответните UCB дружества, обвързани от ОКП или със Главното лице по зашита
на личните данни. Като минимум, всяко UCB дружество, обвързано от ОКП трябва да
посочи пощенски и електронен адрес, на който Субектите на данни да подават своите
искания.


Информация, свързана с Обработването на Лични данни:

За да се гарантира справедливо Обработване по отношение на Субектите на данни,
UCB дружества, обвързани от ОКП се задължават, вземайки предвид конкретните
обстоятелства, да предлагат на Субектите на данни ясна и разбираема информация
относно целите на Обработването, категориите на събираните Лични данни,
идентичността на дружеството, Обработващо Личните данни, начина за връзка с UCB
по отношение на запитвания или оплаквания и предлаганите варианти и средства за
ограничаване използването и разкриването на Личните данни. UCB дружествата,
обвързани от ОКП следва да се погрижат на Субектите на данни да бъде предоставяна
допълнителна информация, изисквана съгласно местните закони.
В случаите, в които UCB дружества, обвързани от ОКП събират Лични данни директно
от Субектите на данни, те ще предоставят известие на ясен и разбираем език по времето
и на мястото, на което Субектите на данните за пръв път са помолени да предоставят
своите Лични данни, или възможно най-скоро след това.
Освен ако приложимото право не предвижда друго, за Личните данни, които не се
събират директно от Субектите на данните, задължението за информиране на
Субектите на данни не е приложимо, ако предоставянето на подобна информация се
окаже невъзможно, или би имало несъразмерен ефект или ако записването или
разкриването на Личните данни се изисква изрично съгласно закона.


Права на достъп, коригиране, заличаване или блокиране на Лични данни:

UCB дружествата, обвързани от ОКП следва да се погрижат на Субектите на данни да
бъде предоставено право:
-

-

-

на достъп, включително получаване в разбираема форма, на всякакви Лични
данни , които ги засягат и които са съхранявани от UCB дружествата, обвързани
от ОКП, без ограничение и през разумни интервали и във всеки един момент,
когато Субектът на данните може да изтъкне добре обосновани причини, и без
прекалено забавяне или разходи, в съответствие с местните закони за защита на
данните;
на коригиране, заличаване или блокиране на данни поради непълни или неточни
Лични данни при подаване на основателно искане ;
- да възразяват по всяко време на базата на императивни законови основания,
свързани с конкретната ситуация, срещу Обработването на техните Лични
данни, освен ако Обработването се изисква съгласно закона;
да възразяват, при искане затова и без да дължат такса, срещу Обработването на
Личните данни, свързани със Субекта на данните за целите на директния
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маркетинг.
Като минимум, всяко UCB дружество, обвързано от ОКП, се задължава да предоставя
пощенски и електронен адрес за Субектите на данни, чиито Лични данни са предмет на
настоящите ОКП, за да упражняват техните права както е описано по-горе.
Като алтернативна възможност Субектите на данни могат да се свързват и с Главното
лице по защита на личните данни чрез писмо или съобщение по електронна поща до:
dataprivacy@ucb.com.
Служителите в UCB дружествата, обвързани от ОКП, могат да поискат достъп до и
изменение на техните Личните данни като изпратят писмено искане, с писмо или
известие по електронна поща, до местния Отдел "Човешки ресурси".
UCB дружествата могат да ограничат правото на достъп на Субектите на данните до
техните Лични данни в съответствие с приложимите местни закони.

6 АВТОМАТИЗИРАНИ ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ
UCB дружествата, обвързани от ОКП нямат право да вземат решение, което значително
би засегнало Субектите на данни единствено на базата на Обработването на Личните
данни чрез автоматични средства без човешко участие, освен ако са предприели мерки
за защита на законните интереси на Субектите на данни в съответствие с приложимите
закони и нормативни актове.

7 СИГУРНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ
UCB дружествата, обвързани от ОКП следва да установят и поддържат подходящи
административни, технически и физически мерки за надлежно предпазване и защита на
Личните данни срещу неоторизирано използване, разкриване, унищожаване и промяна,
по-специално в случаите в които Обработването включва предаването на данни по
мрежа. Тези мерки за сигурност трябва да бъдат съобразени с най-съвременните
достижения и да бъдат съизмерими с рисковете, свързани с видовете Обработване,
естеството на засегнатите Лични данни и свързаните разходи за изпълнение. Като се
вземе предвид тяхното особено естество, Чувствителните данни може да изискват
допълнителни защитни мерки.

8 ОТНОШЕНИЯ С ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ДАННИ, КОИТО СА
UCB ДРУЖЕСТВА, ОБВЪРЗАНИ ОТ ОКП
Ако едно UCB дружество, обвързано от ОКП, Обработва Личните данни от името на
друго UCB дружество, обвързано от ОКП, UCB дружеството, обвързано от ОКП,
изпълняващо Обработването трябва да действа само в съответствие с инструкциите на
UCB дружеството, обвързано от ОКП, от чието име се провежда Обработването.
Освен това, UCB дружество, обвързано от ОКП, изпълняващо Обработването от името
на друго UCB дружество, обвързано от ОКП трябва да разполага с въведени
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организационни мерки за сигурност и защита на Личните данни, които са съобразени с
най-съвременните достижения и са подходящи предвид рисковете, свързани с видовете
Обработване, естеството на засегнатите Лични данни и свързаните разходи за
изпълнение.

9 ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕТО И ПОСЛЕДВАЩИТЕ
ПРЕДАВАНИЯ НА ВЪНШНИ ЛИЦА, ОБРАБОТВАЩИ ДАННИ
И АДМИНИСТРАТОРИ, КОИТО НЕ СА UCB ДРУЖЕСТВА,
ОБВЪРЗАНИ ОТ ОКП


Ако определено UCB дружество, обвързано с ОКП, използва външно Лице,
обработващо данни, за да обработва Лични данни от името на UCB дружеството,
обвързано с ОКП, последното следва в договор да уговори и задължи подобно Лице,
обработващо данни да (i) действа единствено по инструкции на UCB дружеството,
обвързано с ОКП, и да (ii) да разполага с въведени технически и организационни
мерки за сигурността на Личните данни, разкривани от UCB дружеството,
обвързано с ОКП, които са на високо съвременно равнище и са подходящи предвид
рисковете, свързани с видовете Обработване, естеството на засегнатите Лични
данни и свързаните разходи за изпълнение.



В допълнение към горепосочените правила, отнасящи се конкретно за външни
Лица, обработващи данни, UCB дружествата, обвързани с ОКП следва да Предават
Личните данни на външни Лица, обработващи данни или Администратори само
след като се уверят, че нивото на защита на Личните данни, които ще се Предават е
адекватно, в съответствие с приложимите местни закони и нормативни актове
(включително членове 25 и 26 относно Предаването на Лични данни от Директива
95/46/ЕО в случай на Предаване на Лични данни от UCB дружества, обвързани с
ОКП, които са установени в ЕИП).

10 ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ
За да се гарантира, че всички служители на UCB дружествата, обвързани с ОКП са
адекватно информирани, UCB (на глобално и местно равнище) следва да предприема
всички подходящи стъпки, за да запознае служителите с настоящите ОКП, както и със
свързаните с тях процедури за защита на данните.
Освен това, всички служители на UCB дружествата, обвързани с ОКП или трети
страни, които разполагат с регулярен достъп до Личните данни или участват в
събиране на данни или разработване на ИТ инструменти, ще получат, чрез UCB, на
глобално или местно равнище, подходящи информационни и обучителни материали
относно настоящите ОКП и правилата за защита на данните като цяло.
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11 ОДИТ
Глобалният отдел за вътрешен одит на UCB се задължава да оценява и докладва на
Одитния комитет и на Съвета на директорите, съгласувано със Главното лице по
защита на личните данни , по приложими аспекти от спазването на ОКП от страна на
UCB на периодична база и винаги когато това се изисква изрично от Главното лице по
защита на личните данни и е одобрено от Одитния комитет. Одити на спазването на
ОКП могат да бъдат изпълнявани от външни одитори, ако UCB вземе подобно
решение.
Резултатите от одита ще бъдат докладвани от Отдел "Глобален вътрешен одит" на
Главното лице по защита на личните данни и на Съвета на директорите на UCB S.A.
чрез Одитния комитет, които ще оценят дали са въведени процедури за гарантиране
изпълнението на корективно действие във възможно най-кратък срок.
В случаите в които по време на одитите бъде установено неизпълнение на ОКП
одиторите ще работят със съответните служители, за да им съдействат при
разработването на техните действия и изпълнение на коригиращи мерки. Одитният
екип периодично ще наблюдава напредъка по плановете за коригиране
Ако бъде поискано от Компетентен орган за защита на данните, Отделът за глобален
вътрешен одит ще предостави копие с резултатите от одита и на подобен Компетентен
орган за защита на данните в съответствие с приложимите закони и при спазване
поверителността на всяка конфиденциална, привилегирована или търговски
чувствителна информация, която се предоставя.

12 СЪОТВЕТСТВИЕ И НАДЗОР НА СЪОТВЕТСТВИЕТО
UCB е назначил Главно лице по зашита на личните данни , отговорно за наблюдението
на цялата лична информация и въпроси, свързани със защитата на данните,
включително осигуряването на съблюдаване на всички аспекти на настоящите ОКП.
Главното лице по защита на личните данни докладва пред Вицепрезидента и Главния
отговорник по съответствието, който на свой ред докладва пред Изпълнителния
визцепрезидент по глобални правни въпроси.
Главното лице по защита на личните данни се подкрепя от екип от Местни лица по
защита на личните данни , отговарящи за наблюдаването и гарантирането на
съответствие с ОКП на ежедневна база на местно равнище. Местните лица по защита
на лични данни следва да докладват всякакви важни въпроси, свързани с
неприкосновеността на личната информация на Главното лице по защита на личните
данни. Периодично може да се търси подкрепа и от друг персонал по усмотрение на
Главното лице по защита на личните данни.
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13 ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЙ ЧЕ НАЦИОНАЛНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕПЯТСТВА СПАЗВАНЕТО НА ОКП
Ако определено UCB дружество, обвързано от ОКП установи противоречие между
местното законодателство и стандартите за неприкосновеност на личната информация,
съдържащи се в настоящите ОКП, UCB дружество, обвързано от ОКП трябва
незабавно да се свърже с Местното лица по защита на личните данни за своята държава
или със Главното лице по защита на личните данни .
Местните лица по защита на личните данни или Главното лице по защита на личните
данни ще вземе отговорно решение за това какво действие да бъде предприето (след
консултация с Правния отдел, в случаите, в които е необходимо) и ще се консултира
със съответните Компетентни органи за защита на данните в случай на съмнение.

14 ПРОЦЕДУРА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИ ЖАЛБИ


Процедура на UCB за обработване на жалби:

Всеки Субект на данни, който смята, че неговите/нейните Лични данни съгласно
Приложение 2 може да са били Обработени в нарушение на настоящите ОКП от което
и да е UCB дружество, обвързано от ОКП, може да представи неговите/нейните
въпроси и да подаде жалба до Местното лице по защита на личните данни на UCB в
държавата, в която е установен Субектът на данните.
Всеки служител на UCB дружествата, обвързани от ОКП, който смята, че
неговите/нейните Лични данни може да са били неправилно Обработени, има право да
се свърже с местния Отдел "Човешки ресурси" или Местното лице по защита на
личните данни .
Освен в случай на изключителни обстоятелства, Местното лице по защита на личните
данни или местният отдел "Човешки ресурси" (в случай на Лични данни на служители
на UCB) ще изпрати потвърждение за получаване на жалбата до лицето, което я е
подало в срок до 5 (пет) работни дни.
Получателят на жалбата може по свое усмотрение да препрати същата до Главното
лице по защита на личните данни/Правния отдел на UCB за преглед, когато е
целесъобразно.
Местното лице по защита на личните данни или, ако е относимо, местният Отдел
"Човешки ресурси" в случай на Лични данни на служители на UCB, ще извърши
разследване и ще установи контакт с колеги от съответните отдели, както е необходимо
за разглеждане на жалбата. Местното лице по защита на личните данни или местният
Отдел "Човешки ресурси" се задължава да предостави отговор по същество на
физическото лице, което е подало жалбата във възможно в най-кратък срок, но не покъсно от 1 (един) месец след получаване на жалбата.
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Ако поради сложността на жалбата Местното лице по защита на личните данни или
местният Отдел "Човешки ресурси" не могат да предоставят отговор по същество в
срок до 1 (един) месец, те следва да уведомят жалбоподателя и да посочат разумна
прогнозна времева рамка (която не може да надхвърля 2 (два) месеца) през която ще
бъде предоставен отговор.
Ако жалбоподателят оспорва отговора от Местното лице по защита на личните данни
или местния Отдел "Човешки ресурси", той/тя може да го обжалва пред Главното лице
по защита на личните данни. Главното лице по защита на личните данни се задължава
да прегледа първоначалната жалба и искането за обжалването и да приеме
първоначалната констатация или да я замени с нова констатация. Главното лице по
защита на личните данни ще отговори на физическото лице във възможно най-кратък
срок, но не по-късно от 2 (два) месеца след отнасянето на казуса.
Ако жалбата е основателна, Главното лице по защита на личните данни ще се погрижи
като резултат да бъдат предприети всички необходими стъпки, включително
подходящи санкции на служители, в съответствие с местните правила.


Допълнителни задължения за докладване за служители на UCB дружествата,
обвързани от ОКП:

Всеки служител на UCB, който има основания да смята, че настоящите ОКП са били
нарушени, трябва да се свърже с неговия/ нейния непосредствен ръководител, Отдела
за съответствие, Отдел "Човешки ресурси" или Правния отдел.
Нарушенията или подозренията за нарушения на настоящите ОКП също така могат да
бъдат докладвани чрез използване на системите за докладване на UCB, напр., UCB
Integrity Line.


Допълнителни права за подаване на жалба пред съд или орган за защита на
данните:

Независимо от вътрешната процедура на UCB за обработване на жалби, Субектите на
данните във всеки един момент имат право да търсят съвети от и да подават жалби пред
Компетентния орган за защита на данните и/или да подават жалба пред компетентния
съд.

15 ПРАВА НА ТРЕТА СТРАНА-БЕНЕФИЦИЕНТ
Субектите на данни, чиито (i) Лични данни са предмет на Директива 95/46/EC или на
Швейцарския федерален закон за защита на данните (със съответните му периодични
допълнения или изменения) и (ii) са Предавани на UCB дружества, обвързани от ОКП
извън Европа съгласно настоящите ОКП имат право да приложат правилата,
предвидени в Раздели 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 и 17 от настоящите ОКП като трети
страни-бенефициенти на ОКП по отношение на Личните данни, изброени в
Приложение 2 и да представят въпроса пред органите/съдилищата както е посочено по-
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долу, за да търсят средства за съдебна защита вследствие на нарушение на
гарантираните права, включително изплащане на компенсация.
Субектите на данните имат право да отнесат своя казус, по свой избор:
(i) до Компетентния орган за защита на данните, или
(ii) до компетентен съд.
За Субекти на данните, които са жители на ЕИП или Швейцария и чиито Лични данни
са били Предадени на UCB дружества, обвързани от ОКП, установени извън ЕИП или
Швейцария, в допълнение към правото да отнесат своя казус до Компетентния орган за
защита на данните, те също така имат правото да отнесат своя казус до компетентния
съд, по мястото на установяване в ЕИП или в Швейцария на UCB дружеството,
обвързано с ОКП, което е инициирало Предаването, или в Белгия.
Субектите на данни, които се ползват от правата на трета страна-бенефициент ще бъдат
информирани за подобни права от UCB.

16 ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА ЕИП
За Личните данни, произхождащи от ЕИП и Предавани извън ЕИП, UCB S.A. ще носи
отговорност и ще приеме да коригира действията на всяко UCB дружество, обвързано
от ОКП, което е разположено извън ЕИП и да изплаща обезщетение за вреда, понесена
от Субект на данни - жител на ЕИП поради нарушение на настоящите ОКП от страна на
подобно UCB дружество, обвързано от ОКП, установено извън ЕИП до степента,
разпоредена от съдилища и/или Компетентни органи за защита на данните.
В случаи че Субекти на данни - жители на ЕИП могат да докажат, че са понесли щети и
да посочат факти, показващи, че е вероятно щетите да са настъпили поради нарушение
на ОКП, UCB S.A. следва да докаже, че не носи отговорност за нарушението на ОКП,
предизвикало подобни щети, или че подобно нарушение не е било извършено.

17 СЪТРУДНИЧЕСТВО С ОРГАНИ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
UCB дружествата, обвързани от ОКП се задължават да си сътрудничат с
Компетентните органи за защита на данните относно въпроси, свързани с настоящите
ОКП, до степента до която подобни препоръки и консултации не противоречат на
приложимото право.
Също така, UCB дружествата, обвързани от ОКП се ангажират да отговарят в рамките
на разумен срок на искания, които може да бъдат представени от Компетентните
органи за защита на данните относно настоящите ОКП, включително искания за одит,
до степента до която подобни искания са съобразени с приложимото право.
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18 АКТУАЛИЗАЦИИ НА НАСТОЯЩИТЕ ОКП
UCB се задължава да уведомява на ежегодна база Компетентните органи за защита на
данните и UCB дружествата, обвързани от ОКП за всякакви съществени модификации
на настоящите ОКП. Освен това, UCB трябва да се погрижи Субектите на данните да
бъдат информирани на текуща основа за всякакви съществени промени на настоящите
ОКП.
Главното лице по защита на личните данни отговаря за актуализирането на ОКП, както
и на списъка на UCB дружествата, обвързани от ОКП. Главното лице по защита на
личните данни трябва да следи и записва всякакви промени в ОКП. Старшият
надзорник за защита на личната информация трябва да представя подобни промени
пред Компетентните органи за защита на данните или пред Субектите на данните при
поискване.
Не може да се осъществява Предаване на Личните данни, посочени в Приложение 2, на
UCB дружество, което не е включено в списъка в Приложение 1 и не е обвързано от
ОКП докато подобно UCB дружество не бъде действително обвързано от ОКП и е в
състояние да осигури спазването на ОКП.

19 ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ОКП
ОКП влизат в сила за всички UCB дружествата, обвързани от ОКП при подписването
на вътрешно групово споразумение от UCB дружествата, обвързани от ОКП (като
следва да се разбира, че в държави, в които приложимото право изисква одобрение от
Компетентния орган за защита на данните и/или изпълнение на определени
формалности преди ОКП да придобият действие, ОКП влизат в сила при получаване на
съответното одобрение и/или приключване на съответните формалности).
Споразумението може да бъде подписано в един или няколко екземпляра, всеки от
които се счита за оригинал, но всички заедно съставляват един и същи официален
инструмент.
ОКП остават в сила за неопределен срок.
В случай на прекратяване на горепосоченото вътрешно групово споразумение от което
и да е UCB дружество, обвързано от ОКП, ОКП престават да бъдат обвързващи и
приложими за подобни UCB дружество по отношение на всички Лични данни, които се
Обработват или Предават след датата на прекратяването. Задълженията, произтичащи
от ОКП за Личните данни, Обработвани или Предавани до момента на прекратяването
остават в сила, докато тези Лични данни бъдат заличени или до степента, изисквана от
приложимите закони и нормативни актове. В случай на подобна промяна, Старшият
надзорник за защита на личната информация следва да предприеме изискваните стъпки
за актуализиране на ОКП, в съответствие с разпоредбите на предходния Раздел 18.
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Appendix 1 – UCB BCRs Entities
Austria
UCB Pharma Gesellschaft m.b.H.
Australia
UCB Australia Pty. Ltd.
Belgium
UCB S.A.
UCB Pharma S.A.
UCB Biopharma SPRL
UCB Belgium S.A.
UCB Fipar S.A.
Sifar S.A.
Brazil
UCB Farma Brasil Ltda
UCB Biopharma S.A.
Bulgaria
UCB Bulgaria EOOD
Canada
UCB Canada Inc
China
UCB Trading (Shanghai) Co. Ltd.
UCB Pharma (Zhuhai) Company Limited

Czech Republic
UCB s.r.o.
Denmark
UCB Nordic AS
Finland
UCB Pharma Oy
France
UCB Pharma S.A.
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Germany
UCB GmbH
UCB Pharma GmbH
UCB BioSciences GmbH
Sanol GmbH
UCB Primary Care GmbH & Co. KG
Greece
UCB A.E.
Hong Kong
UCB Pharma (Hong Kong) Ltd.
Hungary
UCB Hungary Ltd.
India
UCB India Private Limited
Uni-Mediflex Private Limited
Ireland
UCB (Pharma) Ireland Ltd.
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Italy
UCB Pharma S.p.A.
Japan
UCB Japan Co. Ltd.
Luxembourg
UCB Lux S.A.
Mexico
UCB de Mexico S.A. de C.V.
Vedim S.A. de C.V.
Norway
UCB Pharma A.S.
Netherlands
UCB Finance N.V.
UCB Pharma B.V.
Poland
Vedim Sp. z.o.o.
UCB Pharma Sp. z.o.o.
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Portugal
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos) Lda
Romania
UCB Pharma Romania S.R.L.
Russia
UCB Pharma LLC
UCB Pharma Logistics LLC
Slovakia
UCB s.r.o.
Spain
Vedim Pharma S.A.
UCB Pharma S.A.
South Korea
Korea UCB Co. Ltd.
Sweden
UCB Pharma Ab
Switzerland
UCB Farchim SA
UCB Investissements S.A.
Doutors Réassurance S.A.
UCB-Pharma AG
UCB Medical Devices S.A.
Medeva Pharma Suisse S.A.
Turkey
UCB Pharma A.S.
Ukraine
UCB Ukraine LLC
UCB Pharma GmbH Representative Office Kiev
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United Kingdom
UCB Celltech
UCB Fipar Ltd
Fipar UK Ltd
UCB (Investments) Ltd.
Celltech Group Ltd
Celltech R&D Ltd
UCB Ireland
Celltech Ltd
Darwin Discovery Ltd
UCB Pharma Ltd
International Medication Systems Ltd
Schwarz Pharma Ltd
United States
UCB Holdings Inc
Fipar US Inc
UCB Inc
UCB Pharco Inc
Celltech US LLC
UCB Manufacturing Inc
UCB Technologies Inc
Upstate Pharma LLC
UCB Biosciences Inc
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Приложение 2 – Лични данни и цели на Обработването/ Предаването,
включени в ОКП
1. Категории на Личните данни, Обработвани/Предавани между UCB
дружества, обвързани от ОКП
В зависимост от местоположението на Субектите на данните, естеството на техните
взаимодействия с UCB дружествата, обвързани от ОКП и изискванията на
приложимите закони и нормативни актове (по-специално, изискванията за защита на
данните, свързани с Обработването на Чувствителни данни) видовете Лични данни,
които могат да бъдат Обработвани от UCB дружествата, обвързани от ОКП и да бъдат
Предавани между тях може да включват, когато е относимо, между другото, следните:
• Данни, отнасящи се за служители на UCB: информация за контакт (напр., име,
домашни и служебни адреси/телефонни номера / адреси на електронна поща,
служебен номер на факс, данни за контакт при спешни случаи), лични
характеристики (напр., пол, дата на раждане, място на раждане, семейно положение,
състав на семейството, националност), национални идентификационни номера
(напр. социалноосигурителен номер), образователен ценз, трудов стаж, области на
компетентност, професионална информация (например, длъжност, позиция, работно
място), професионални резултати на работниците и служителите, заплати, бонуси,
компенсации и обезщетения, информация, свързана с плащания (напр., номер на
банкова сметка), вътрешен идентификационен номер на служител, записи за
обучение, снимки, аудио / визуални записи, индивидуален профил (включително,
напр., бизнес и лични интереси)
• Данни, свързани с пациенти и обгрижващи лица: информация за контакт (напр.,
име, инициали, пощенски и електронни адреси, телефонен номер), лични
характеристики (напр., пол, дата на раждане / възраст), данни, свързани със
здравето (например, тегло, височина, медицинска история, статус на бременност),
индивидуален идентификационен номер на пациента, етнически произход, начин на
живот, личен опит, информация за плащане (включително номер на банкова
сметка), снимки, аудио / визуални записи, информация, свързана с роднините на
пациентите / членове на семействата им.
• Данни, свързани със здравни специалисти: информация за контакт (напр., име,
пощенски адрес, имейл адрес, телефонни и факс номера), вътрешни и външни
идентификационни номера, информация за плащане (включително номер на
банкова сметка), данни за специалистите (включително, наименование на
длъжността и дейности), образование и квалификация, взаимодействия с UCB
дружества, обвързани от ОКП (напр., събития на обекти, спонсорирани събития,
клинични проучвания), възгледи за терапевтични концепции и подход към
продуктите и/или терапевтичните области на UCB дружествата, обвързани от ОКП,
начин на живот (напр., лични предпочитания за комуникация);
• Данни, свързани с външни работници и доставчици: информация за контакт
(напр., име, адреси, телефонни и факс номера, имейл адреси), информация за
плащане (включително данни за банкови сметки).
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Видовете Лични данни, посочени по-горе, при нужда могат да бъдат изменяни от
Главното лице по защита на личните данни.

Цели на Обработването и вътрешно групови Предавания
ОКП са приложими спрямо всички Лични данни, които могат да бъдат Обработвани от
UCB дружествата, обвързани от ОКП и Предавани между тях като част от глобалните
дейности на групата UCB и до степента, разрешена от приложимите закони, за
легитимни бизнес цели, които включват основно следните цели и всякакви други цели,
както се изисква или изрично се допуска от закона:
(i) Дейности, свързани със трудови правоотношения: UCB дружествата, обвързани
от ОКП могат да Обработват/ Предават Лични данни на Служители на UCB за целите
на трудовите правоотношения, включително, набиране на персонал, управление на
работните заплати и администрацията, въвеждане на действия и задължения, свързани
с трудовите правоотношения (включително държавни изисквания за докладване),
управление на обезщетенията, придобивките и дългосрочните материални стимули,
обучение, развитие и образование, определяне на цели и управление на процесите по
цели, международни назначения и мобилност, обработване на данни, свързани с
трудовата безопасност и здраве, мониторинг и оценка на поведението и резултатите от
работата на служителите, управление на таланти и организационни прегледи,
мониторинг и управление на уеб-инструментите за съвместна работа на UCB,
пощенски кутии и решение за съобщения в реално време, както и други
информационни системи на UCB и всички форми на електронни и цифрови медии и
услуги за ползване от служители, мониторинг и управление на командировките на
служители и бизнес разходите, спазване на задълженията за отчитане, изисквани
съгласно закона и подобни дейности.
В допълнение към горепосочените цели, свързани с трудовите правоотношения някои
Лични данни (от рода на информация за контакти) на служители на UCB, външни
работници и служители на външни доставчици могат също да бъдат Обработвани и
Предавани от UCB дружествата, обвързани от ОКП за цели, свързани с вътрешната
групова комуникация, напр., чрез директории във вътрешна мрежа (интранет).
Освен това, някои Лични данни на служители на UCB дружествата, обвързани от ОКП
може също да бъдат Обработвани/Предавани от UCB дружествата, обвързани от ОКП
в подкрепа на оперативни процеси, за управление на потребителски права на достъп
до ИТ ресурси на UCB (данни, услуги и приложения) и за да се даде възможност за
сътрудничество между екипите и отделните лица. Същото важи и за външните
работници и служителите на външни доставчици.
(ii) Научноизследователски и развойни дейности: UCB дружествата, обвързани от
ОКП могат да Обработват/Предават на други UCB дружествата, обвързани от ОКП
Лични данни на пациенти и здравни специалисти (напр., изследователи), които
участват в научноизследователски дейности, предприети от UCB дружествата,
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обвързани от ОКП, включително клинични изпитвания, епидемиологични проучвания,
и други подобни медицински научноизследователски дейности.
(iii) Фармакологична бдителност и дейности, свързани с качеството на
продуктите: UCB дружествата, обвързани от ОКП могат да Обработват/Предават на
други UCB дружествата, обвързани от ОКП Лични данни на пациенти и здравни
специалисти във връзка с безопасността на лекарства и дейности по фармакологична
бдителност, по-специално, когато се разглеждат нежелани събития, както и други
видове оплаквания, свързани с продукти, за да могат UCB дружествата, обвързани от
ОКП да постигнат съответствие с относимите законови изисквания.
(iv) Дейности с пациенти/ обгрижващи лица, различни от (ii) и (iii): UCB
дружествата, обвързани от ОКП могат да Обработват/Предават на други UCB
дружества, обвързани от ОКП Личните данни на пациенти/обгрижващи лица, които
участват в съвместни дейности с UCB, включително пациенти, които участват в
програми за подкрепа за оказване на съдействие на пациенти, отстъпки по рецепти,
програми за подкрепа по възстановяване на разходи, дейности, свързани с оценка на
пациентите.
(v) Обработване на медицински въпроси: UCB дружествата, обвързани от ОКП могат
да Обработват/Предават на други UCB дружества, обвързани от ОКП Лични данни,
отнасящи се за лица, които са се свързали с тях по медицински въпроси, включително
здравни специалисти, пациенти и обгрижващи лица.
(vi) Дейности с търговско естество (включително продажби, маркетинг, проучване
на пазара/достъп):
UCB дружествата, обвързани от ОКП могат да Обработват/Предават Лични данни на
други UCB дружества, обвързани от ОКП за цели, свързани с управлението на
отношенията с клиенти, за проучвания на пазара, за достъп до пазара, и за всякакви
други дейности по продажби и маркетинг, осъществявани в обичайния ход и обхват
на стопанските дейности на UCB дружествата, обвързани от ОКП.
(vii) Дейности, свързани с външни работници и доставчици: UCB дружествата,
обвързани от ОКП могат да обработват/предават на други UCB дружествата, обвързани
от ОКП Лични данни, отнасящи се за външни работници и служители на външни
доставчици във връзка с изпълнението на договори, подписани с тези външни
работници и доставчици.
(viii) Съответствие, вътрешни разследвания и одитиране: UCB дружествата,
обвързани от ОКП могат да Обработват/Предават Лични данни до други UCB
дружества, обвързани от ОКП за целите на постигане на нормативноправно
съответствие, вътрешни разследвания и одити. Подобен вид Обработване може да се
изисква в определени държави например, за целите на прозрачността в отношенията
между UCB дружествата, обвързани от ОКП и здравните специалисти, за да се
постигне съответствие с изискванията за публично оповестяване.
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(ix) Съдебни производства и държавни разследвания: UCB дружествата, обвързани
от ОКП могат да Обработват и Предават Личните данни на други UCB дружествата,
обвързани от ОКП във връзка със съдебни дела и разследвания от регулаторни органи.

2. Описание на вътрешно груповите Предавания между UCB
дружествата, обвързани от ОКП
С оглед ефективното осъществяване на глобалните дейности, Обработването на Лични
данни от UCB дружествата, обвързани от ОКП във връзка с целите, посочени в ОКП
може да се включва международно предаване на Лични данни на техните служители
или всякакви други видове Субекти на данни, упоменати по-горе, от което и да е UCB
дружество, обвързано от ОКП до друго UCB дружество, обвързано от ОКП,
включително, до голяма степен, но не само, от държави в ЕИП, и по-специално Белгия,
където групата UCB разполага с няколко централни сървъра.

