JOHNSON & JOHNSON ROMANIA SRL

Nota de informare site: www.janssen‐romania.com

1. Introducere
În conformitate cu legislația națională, Johnson & Johnson Romania S.R.L. (“J&J") are obligatia de a
declara și publica o serie de cheltuieli suportate pentru profesioniștii din domeniul sănătății, organizaţii
profesionale, organizatii de pacienti si orice alt tip de organizatii care desfaşoara activitati referitoare la
sanatatea umană, asistenta medicala sau farmaceutica. Astfel, J&J este obligat sa raporteze cuantumul
diverselor plati efectuate catre dvs. sau in beneficiul dvs., precum si alte informatii in ceea ce priveste
contractele corespunzătoare (de exemplu data, descrierea, natura, etc.).
J&J, in calitate de operator de date, urmărește atât conformarea legislativa, cat si protejarea
corespunzătoare a datelor cu caracter personal colectate.
2. Nota de informare
a) Scopul pentru care datele dvs. personale pot fi prelucrate de către J&J este acela de a asigura
conformarea legislativă raportat la transparenţă privind cheltuielile suportate pentru: activitatile de
sponsorizare, precum si orice alte cheltuieli, conform Ordinului 194/2015 si Ordinului 874/2015 cu
modificarile ulterioare.
b) Temeiul în baza căruia J&J prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal constă în
executarea obligațiilor legale mentionate mai sus sau interesul legitim al unei abordări integrate la
nivelul grupului de societăți din care J&J face parte.
c) Datele dvs. personale care vor fi utilizate legat de acest scop sunt cele solicitate expres de legislația
aplicabilă, respectiv: numele și prenumele, specialitatea, sediul sau adresa profesionala unde
activitatea principala este desfășurată, precum si date privind cheltuieli efectuate, inclusiv data
contractului, descrierea activității confom cu inregistrarile interne si contract, suma platita, data
platii.
d) Pentru scopurile menționate mai sus, Johnson & Johnson va putea transmite datele personale
enumerate mai sus, inclusiv prin transfer în Uniunea Europeană şi în Statele Unite către:
imputerniciti ai Johnson & Johnson (New Concept Travel ‐ American Express®, C2 Events, Ashfield
Healthcare (Ireland) Limited), partenerii contractuali ai operatorului, alte companii din acelasi grup
cu operatorul, furnizorilor de servicii pe care îi folosim pentru a ne susține activitatea de afaceri,
cum ar fi furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei și în domeniul digital/marketing, și cu care
avem un contracte în derulare („Destinatarii”). Înțelegeți că J&J va putea transfera datele dvs.
personale în baza interesului său legitim în contextul calității sale de membru în cadrul unui grup de
societăți cu sediul societății mamă în SUA, în urma efectuării testului echilibrului corespunzător.
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Lista afiliaților noștri poate fi consultată la http://www.investor.jnj.com/sec.cfm (accesați link‐ul
către Formularul 10K, Anexa 21, de la „Documente depuse la SEC”).
e ) De asemenea, datele personale de mai sus vor fi afisate pe site‐ul Johnson & Johnson, accesibil la
adresea: https://www.janssen.com/romania/ („Site‐ul Johnson & Johnson"), precum si pe site‐ul
ANMDM: https://www.anm.ro/medicamente‐de‐uz‐uman/publicitate/sponsorizari‐medicamente‐
de‐uz‐uman/ si/sau al Ministerului Sanatatii, dupa caz.
f) Cu privire la durata prelucrării datelor dvs., menționăm că Datele dvs. personale vor rămâne publice
pe site‐ul autorităților publice pentru perioada stabilită de acestea. Datele dumneavoastră cu
caracter personal pot fi stocate pentru perioade determinate, conform următoarelor criterii: (i)
duratele prevăzute de legislații specifice (precum legislația contabilă sau legea Arhivelor Naționale);
(ii) duratele maximale în care aspecte de răspundere juridică ar putea fi atrase față de J&J sau de
J&J; și (iii) durata necesară din punct de vedere practic la expirarea perioadelor legale sau de
prescripție juridică pentru anonimizarea sau eliminarea efectivă, având în vedere dificultățile de
identificare a momentului de colectare a unor date.
g) Furnizarea datelor de mai sus este necesară pentru încheierea contractului cu dvs., iar nefurnizarea
acestor date ar duce la imposibilitatea intrării într‐un raport contractual întrucât ar împiedica J&J
să își respecte obligațiile legale care îi incumbă.
h) Drepturile de care dispuneți în calitate de persoană vizată și excepțiile si limitele la acestea, după
caz sunt cele menționate in Secțiunea 3 de mai jos.
3. Drepturile dvs. și excepțiile și limitările la acestea, după caz
În calitate de persoană vizată aveți drepturile prevăzute de legislația aplicabila, în limitele
descrise acolo si menționate mai jos.
În cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive,
J&J poate fie să perceapă o taxă rezonabilă, fie să refuze să dea curs cererii.
De asemenea, în cazul în care J&J are îndoieli întemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice
care înaintează o cerere de exercitare a drepturilor, poate solicita furnizarea de informații
suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate.
Cu caracter general, drepturile pot cunoaște limite în baza dreptului Uniunii Europene sau
dreptului intern; asemenea limitări pot avea scopul de a asigura: a) securitatea națională; b)
apărarea; c) securitatea publică; d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a
infracțiunilor sau executarea sancțiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva amenințărilor la
adresa securității publice și prevenirea acestora; e) alte obiective importante de interes public
general ale Uniunii Europene sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau
financiar important al Uniunii Europene sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar,
bugetar și fiscal și în domeniul sănătății publice și al securității sociale; f) protejarea
independenței judiciare și a procedurilor judiciare; g) prevenirea, investigarea, depistarea și
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urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; h) funcția de monitorizare,
inspectare sau reglementare legată, chiar și ocazional, de exercitarea autorității oficiale; (i)
protecția persoanei vizate sau a drepturilor și libertăților altora; (j) punerea în aplicare a
pretențiilor de drept civil.
a) Dreptul de acces al persoanei vizate
Dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării nu aduce
atingere drepturilor și libertăților altora.
b) Dreptul la rectificarea datelor personale
c) Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Dreptul la ștergerea datelor cunoaște următoarele limite: a) existența unui alt temei juridic
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal decât consimțământul; b) existența unor motive
legitime ale J&J care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal; c)
în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal presupune exercitarea dreptului la liberă
exprimare și la informare; d) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune
respectarea unei obligații legale sau îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în
cadrul exercitării unei autorități oficiale; e) din motive de interes public în domeniul sănătății
publice; f) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică
ori în scopuri statistice; g) în cazul în prelucrarea datelor cu caracter personal presupune
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
d) Dreptul la restricționarea prelucrării, doar în următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului
să verifice exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii
datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (c) operatorul nu
mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (d) persoana vizată s‐a
opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale
operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
e) Dreptul la portabilitatea datelor
Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul în care: a) prelucrarea nu se bazează pe
consimțământ sau pe un contract; sau (b) prelucrarea nu este efectuată prin mijloace automate.
f) Dreptul la opoziție
Dreptul la opoziție nu se aplică în cazul în care J&J demonstrează că are motive legitime și
imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților persoanei vizate sau că scopul privește constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță.
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g) Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
h) Dreptul de a retrage consimțământul
Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia sau procesarea are loc pe alt temei (i.e.
interesul legitim)
Dacă aveți întrebări referitoare la practicile noastre privind confidențialitatea, inclusiv modul în care
stabilim utilizarea interesului legitim ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter
personal, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor pentru țara sau regiunea dvs., dacă
este cazul, la emeaprivacy@its.jnj.com.
Puteți depune o plângere la o autoritate pentru protecția datelor pentru țara sau regiunea dvs.
Informațiile
de
contact
ale
acestor
autorități
sunt
disponibile
la
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item‐detail.cfm?item_id=612080.
În vederea exercitarii drepturilor prevazute de GDPR pentru protectia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, va rugam sa transmiteti
o cerere scrisa datata si semnata prin e‐mail la urmatoarea adresa: RA‐JNJRO‐Privacy@ITS.JNJ.com.

Va multumim,

Johnson & Johnson Romania S.R.L.
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