Privacybeleid
Inleiding

Glenmark respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
Daarom willen we u graag vertrouwd maken met de manier waarop we persoonlijke gegevens
verzamelen, gebruiken en doorgeven. In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we omgaan met
persoonlijke gegevens die wij of onze serviceproviders verwerken via uw interacties met ons of hen,
inclusief via uw gebruik van onze website of soortgelijke omgevingen, zoals mobiele websites of apps,
die door ons worden beheerd en onderhouden en van waaruit u toegang hebt tot dit Privacybeleid
(gezamenlijk de "website" genoemd).
Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited met geregistreerd adres, Laxmi House, 2B Draycott Avenue,
Kenton, Harrow, Middlesex HA3 0BU, Verenigd Koninkrijk (in dit Privacybeleid aangeduid als
"Glenmark", "wij", "ons" of "onze"), is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren nauwkeurig en actueel zijn. Houd
ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Glenmark heeft Dr. Karsten Kinast van KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH aangesteld als haar Data
Protection Officer (DPO).

Glenmark heeft ook een gegevensbeschermingscoördinator aangesteld voor de in bijlage 1 vermelde
entiteiten van Glenmark, die indien nodig rechtstreeks contact zal onderhouden met de DPO en zal
optreden als een onmiddellijk aanspreekpunt binnen Glenmark. De
gegevensbeschermingscoördinatoren kunnen worden gecontacteerd via
dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

Beginselen en doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit
kan informatie omvatten zoals uw naam, leeftijd, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres,
IP-adres of gebruikersgedrag. Gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens) vallen
hier niet onder.

Wij gebruiken persoonlijke gegevens over u:
-om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken in te willigen, bijvoorbeeld om u gevraagde
informatie toe te sturen.
-om u belangrijke informatie te sturen over onze zakelijke relatie met u, over onze bedrijfs- of
gebruiksvoorwaarden en/of om u andere informatie te sturen met betrekking tot de verwerking van uw
gegevens.
-om onze zakelijke belangen te bevorderen, bijvoorbeeld voor de analyse van gegevens, voor controles,
voor de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, om onze interactie met u te verbeteren, om
onze website te verbeteren, om uw gebruik van onze website te personaliseren, door u producten en
aanbiedingen op maat aan te bieden, alsmede om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te
identificeren. In dit opzicht houden wij ons strikt aan de wettelijke bepalingen en gebruiken wij voor
zover mogelijk alleen geanonimiseerde gegevens, zodat er geen gevolgtrekkingen over u als individu
kunnen worden gemaakt. De wet kan afzonderlijke voorwaarden stellen aan het individuele gebruik van
de gegevens.
-Gebruiksgebonden online informatie; meer informatie hierover vindt u onder cookie-informatie.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken als de wet dat toestaat.

Hoe uw gegevens worden verzameld

We gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen, ook via:
-Directe Interacties: U kunt uw gegevens aan ons doorgeven door formulieren in te vullen, te solliciteren
naar vacatures bij ons, of door met ons te corresponderen per post, telefoon, e-mail of anderszins. Dit
kan onder meer inhouden dat u persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u onze producten koopt of
gebruikt, zich abonneert op onze diensten of publicaties, verzoekt om marketing naar u toe te sturen,
meedoet aan een wedstrijd, promotie of enquête of ons feedback geeft.
-Automatische technologieën of interacties: Tijdens uw interactie met onze website kunnen wij
automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browse-acties en -patronen verzamelen. Wij
verzamelen deze persoonlijke gegevens door gebruik te maken van cookies en soortgelijke
technologieën. Zie het gedeelte over cookies in dit Privacybeleid hieronder voor meer informatie.
-Derde partijen of publiek beschikbare bronnen: Wij kunnen persoonlijke gegevens over u ontvangen
van verschillende derden en openbare bronnen.

Onze wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens

We moeten een geldige basis hebben voor het gebruik van uw persoonlijke informatie en we mogen
geen andere informatie opslaan of gebruiken dan die welke in dit beleid is beschreven. Er zijn vier
manieren waarop we een geldige basis kunnen hebben voor het gebruik van uw persoonlijke informatie:
-Vervulling van het contract: De informatie die we van u verzamelen kan nodig zijn om ons in staat te
stellen ons contract met u uit te voeren of om een contract met u te sluiten.
-Instemming: U kunt uw toestemming geven om contact met u op te nemen of om uw gegevens te
verzamelen, bijvoorbeeld door toestemming te geven voor het gebruik van cookies op onze website. Als
u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ons, heeft u het
recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.
-Legitimatief belang: Wij kunnen ook een legitiem belang hebben bij het gebruik van uw persoonlijke
informatie, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website zo effectief mogelijk aan u
en uw computer wordt gepresenteerd. Als dit onze reden is om uw persoonlijke informatie te
gebruiken, moeten we ervoor zorgen dat onze belangen niet de overhand hebben op die van u en u
kunt bezwaar maken tegen dit gebruik van uw persoonlijke informatie.
-Wettelijke verplichting
Tot slot kunnen we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens op bepaalde
manieren te gebruiken of om uw belangen te beschermen, bijvoorbeeld door informatie uit te wisselen
met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de vermindering
van het kredietrisico.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden
waarvoor wij ze hebben verzameld, ook om te voldoen aan eventuele wettelijke, boekhoudkundige of
rapportageverplichtingen.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de
hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade
door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij
uw persoonsgegevens verwerken en of wij deze doeleinden op een andere manier kunnen bereiken, en
de toepasselijke wettelijke vereisten.

Website Cookies

a. Reikwijdte en doel van de verwerking

Cookies: Wij gebruiken in sommige delen van onze website zogenaamde cookies, bijvoorbeeld om de
voorkeuren van bezoekers te herkennen en de website daarop te kunnen afstemmen. Dit
vergemakkelijkt de navigatie en een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid van een website. Cookies
helpen ons ook om bijzonder populaire delen van onze website te identificeren. Cookies zijn kleine
bestanden die op de harde schijf van een bezoeker worden opgeslagen. Ze maken het mogelijk om
informatie gedurende een bepaalde periode op te slaan en de computer van de bezoeker te
identificeren. Voor een betere gebruikersbegeleiding en individuele servicepresentatie maken wij
gebruik van permanente cookies. We gebruiken ook zogenaamde sessiecookies, die automatisch
worden verwijderd wanneer u uw browser sluit. U kunt uw browser zo instellen dat alle of enkele
cookies van de browser worden geweigerd of dat hij u informeert over het plaatsen van cookies. Dit
maakt het gebruik van cookies voor u transparant.

Belangrijk: Als u het gebruik van cookies volledig uitsluit, is het mogelijk dat u bepaalde functies van
onze website niet kunt gebruiken. Wij kunnen de volgende vier categorieën van cookies op onze website
gebruiken:
-noodzakelijke cookies
-Prestatiecookies
-Functionaliteit / gepersonaliseerde cookies
-Targeting Cookies. Op onze website worden verschillende soorten cookies gebruikt, het type en de
functie worden als volgt uitgelegd:

b. Categorieën van cookies

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn nodig om de website te kunnen verplaatsen en de functies
ervan te kunnen gebruiken, bijvoorbeeld bij de toegang tot met een wachtwoord beveiligde gebieden.
Zonder deze cookies kunnen we u niet voorzien van bepaalde diensten die u hebt aangevraagd. We
gebruiken cookies om geregistreerde gebruikers op unieke wijze te identificeren, zodat ze tijdens hun
verblijf en bij terugkeer op de website kunnen worden geïdentificeerd.

Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken,
bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutmeldingen van websites ontvangen.
Deze cookies verzamelen geen gegevens die gebruikt kunnen worden om bezoekers te identificeren.
Alle informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld is anoniem en dient uitsluitend ter
verbetering van de functionaliteit en service van de website. We gebruiken daarom prestatiecookies om
statistieken te genereren over hoe onze website wordt gebruikt en om te zien hoe effectief onze
reclamecampagnes zijn.

Functionaliteits-/personalisatiecookies: Deze cookies zorgen ervoor dat websites de eerdere informatie
van een bezoeker (bijv. gebruikersnaam, taal of geselecteerde markt) kunnen onthouden om zo
geoptimaliseerde functies op maat van de bezoeker aan te bieden. Zo kan een website u bijvoorbeeld
voorzien van actuele informatie over uw markt door uw huidige locatie op te slaan in een cookie. Deze
cookies dienen ook om de instellingen die u op de website maakt (bijv. lettertype of lettergrootte en
andere door de gebruiker aan te passen opties) te behouden. Ze worden ook gebruikt om diensten te
leveren die u hebt aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer u een video wilt bekijken. Deze cookies zijn niet
in staat om uw browseractiviteit op andere websites te volgen. Ze verzamelen geen informatie over u
die voor reclamedoeleinden kan worden gebruikt en kunnen niet traceren waar u zich op het internet
bevond buiten onze website. Wij gebruiken daarom functionaliteit/personalisatie cookies om u te
herkennen bij een volgend bezoek aan onze website en om de inhoud te personaliseren en uw
instellingen (bijvoorbeeld uw voorkeursmarkt) op te slaan.

Targeting cookies: Deze cookies worden gebruikt om reclame nog specifieker op u en uw interesses af te
stemmen. Ze dienen ook om te beperken hoe vaak je een advertentie ziet, om de effectiviteit van een
reclamecampagne te meten en om het gedrag van mensen na het bekijken van een advertentie te
begrijpen. Targeting cookies worden meestal op de pagina's van advertentienetwerken geplaatst met
toestemming van de website-exploitant. U herkent dat de gebruiker een website heeft bezocht en geeft
deze informatie door aan andere bedrijven, bijvoorbeeld reclamebedrijven. Ze worden vaak gekoppeld
aan een websitefunctionaliteit die door dit bedrijf wordt aangeboden. Wij gebruiken daarom targeting
cookies om te linken naar sociale netwerken die de informatie over uw bezoek kunnen gebruiken om de
reclame op andere websites op u af te stemmen en om de advertentienetwerken die wij gebruiken te
voorzien van informatie over uw bezoek, zodat u, op basis van uw surfgedrag, later de reclame kunt
krijgen waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

c. Browserinstelling

De meeste browsers zijn al standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter zo
instellen dat deze alleen bepaalde cookies of helemaal geen cookies accepteert. Wij willen u er echter
op wijzen dat u mogelijk niet meer alle functies van onze website kunt gebruiken als cookies zijn
uitgeschakeld door de instellingen van uw browser op onze website.

U kunt uw browserinstellingen ook gebruiken om cookies te verwijderen die al in uw browser zijn
opgeslagen. Verder is het mogelijk om uw browser zo in te stellen dat deze u informeert voordat er
cookies worden opgeslagen. Aangezien de verschillende browsers kunnen verschillen in hun
respectievelijke functies, vragen wij u om het respectievelijke helpmenu van uw browser te gebruiken
voor de instelmogelijkheden.

Als u een uitgebreid overzicht wilt hebben van de toegang tot uw internetbrowser door derden, raden
wij u aan om speciaal ontwikkelde plug-ins te installeren.

d. Passieve verwerking via onze website, bijv. Tracking Tools (indien van toepassing)

Als u deze website gebruikt, kunnen specifieke persoonsgegevens op een passieve manier worden
verwerkt met behulp van verschillende technologieën, d.w.z. zonder dat u deze uitdrukkelijk hoeft in te
voeren. Deze passieve informatieverzameling vindt voornamelijk plaats in de volgende gevallen en voor
de volgende gegevens:

Informatie van uw browser: Specifieke informatie wordt meestal verwerkt door browsers en
automatisch doorgegeven, zoals uw MAC-adres (unieke apparaataanduiding), de schermresolutie, uw
besturingssysteem (Windows, Apple, Android), de versie van uw besturingssysteem, evenals het type en
de versie van uw internetbrowser.

Uw IP-adres: Uw IP-adres is een combinatie van cijfers die automatisch worden verstrekt aan de
computer die door uw internetprovider wordt gebruikt. Een IP-adres wordt automatisch verwerkt in de
logbestanden van onze webserver wanneer een gebruiker onze website oproept. Communicatie tussen
de webserver en de computer van de bezoeker is niet mogelijk zonder het IP-adres. Als wij de bezoektijd
op onze websites onder het IP-adres registreren en opslaan, wordt het IP-adres geanonimiseerd om elke
verwijzing naar u door ons uit te sluiten.

Apparaatinformatie: Wij willen u erop wijzen dat wij onder bepaalde omstandigheden en bij mobiele
terminals het unieke apparaatnummer (IMEI) - zoals het MAC-adres voor computers - verwerken. Een
dergelijke verwerking vindt echter alleen plaats als het nodig is om de betreffende gevraagde dienst te
leveren.

Analyse van de website: Bij onze website wordt gebruik gemaakt van technologieën voor
websiteanalyse. Met behulp van deze technologie worden gegevens opgeslagen en verwerkt voor
marketing- en optimalisatiedoeleinden. De hiervoor benodigde persoonlijke gegevens worden ook met
behulp van cookies verwerkt. In dit verband dient u op de hoogte te zijn van onze cookie-informatie,
zoals hierboven beschreven.

Deze website kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc.
("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw
computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De
door de cookie gegenereerde persoonlijke gegevens over uw gebruik van deze website worden in de

regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. In geval van geactiveerde IPanonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de
Europese Unie of in andere landen die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte
hebben ondertekend, afgekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een
server van Google in de VS gestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website
zal Google deze persoonlijke gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om
rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere diensten voor de exploitant van
de website in verband met het gebruik van de website en het internet te leveren. Het IP-adres dat uw
browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google
samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een relevante instelling in uw
browsersoftware; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze
website ten volle kunt benutten. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens door Google Analytics
te allen tijde met toekomstige werking tegengaan. U kunt de verwerking van de door de cookie
gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de
verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser plug-in (deactiveringsadapter)
van tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren.

Toegang tot secties van de website Beperkt tot professionele groepen (indien van toepassing)

Hoewel sommige webpagina's en functies van Glenmark kunnen worden bezocht en gebruikt zonder
persoonlijke registratie, staan sommige pagina's alleen open voor specifieke groepen mensen en
moeten ze daarom worden geregistreerd. Glenmark mag bepaalde informatie over receptplichtige
geneesmiddelen of medische inhoud alleen toegankelijk maken als u behoort tot zogenaamde
beroepsgroepen in de zin van deze wet (zoals artsen en apothekers). Wij willen u erop wijzen dat de
informatie die wij u via onze diensten aanbieden en waarvoor registratie vereist is, van algemene aard is
en geen advies kan geven voor de behandeling van patiënten in individuele gevallen.

Tegen deze achtergrond kunnen wij leden van de relevante beroepsgroepen de mogelijkheid bieden zich
te registreren voor het gesloten gedeelte van onze website om de informatie over onze medicijnen,
zoals hierboven beschreven, op te vragen. Toegang tot deze gesloten rubrieken vindt plaats door middel
van een directe registratie bij Glenmark - in dit geval ontvangt u van ons een wachtwoord waarmee u
deze rubriek kunt bezoeken - of door middel van een DocCheck-wachtwoord. Hiervoor heeft u uw
toegangsgegevens voor DocCheck nodig. DocCheck is een externe dienstverlener die u de mogelijkheid
biedt een gebruikersaccount aan te maken op www.doccheck.com. DocCheck controleert of u
daadwerkelijk lid bent van de genoemde beroepsgroepen. U kunt deze toegangsgegevens dan ook
gebruiken als logingegevens voor onze website (en voor tal van andere soortgelijke websites). Voor
informatie over de omgang met uw gegevens door DocCheck verwijzen wij u ook naar het DocCheck
privacybeleid. Controleer zorgvuldig het gegevensbeschermingsreglement van DocCheck voordat u zich
daar registreert.

Websites van derden

Dit Privacybeleid heeft geen invloed op websites van derden, zelfs niet als er een verwijzing of link naar
deze websites van derden is. Wij onderschrijven de inhoud van dergelijke websites van derden niet.
Hetzelfde geldt voor grafische elementen zoals banners of snelkoppelingen die u bij het aanklikken naar
een andere website brengen. Ga voor deze websites van derden naar de websites van de
desbetreffende aanbieder om te weten te komen hoe zij met uw gegevens omgaan. Wanneer u onze
website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring van elke website die u bezoekt te lezen.

Derden en de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Indien nodig en wettelijk toegestaan kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan de volgende
derden:
-allemaal bedrijven die deel uitmaken van het Glenmark concern, maar alleen voor de doeleinden die in
dit Privacybeleid worden genoemd en binnen het kader van de toegestane overdrachten. Een overzicht
van de bedrijven in ons concern (hierna Glenmark concern bedrijven genoemd) is hier beschikbaar:
www.glenmarkpharma.com. Wij blijven echter volledig verantwoordelijk voor de behandeling van
persoonlijke gegevens voor gemeenschappelijk gebruik.
-Onze zakenpartners, met wie we reclame maken met behulp van gedeelde merken en gezamenlijke
marketing. Voorwaarde hiervoor is dat de wet of uw toestemming een dergelijke overdracht toestaat.
Bovendien zijn de handelspartners contractueel verplicht om de persoonlijke gegevens alleen volgens
onze specificaties te gebruiken voordat de persoonlijke gegevens worden doorgegeven.
-Serviceproviders die diensten leveren zoals website hosting en moderatie, de verwerking van uw
beoordelingen van producten en diensten, de levering van callcenterdiensten, de hosting van mobiele
applicaties, gegevensanalyse, betalingsafhandeling, orderafhandeling, infrastructuurvoorziening, ITdiensten, klantenservice, bezorgingsdiensten voor e-mails en directe reclame, creditcardbetalingen en
audits, om deze diensten uit te voeren. Ook hier zijn de contractpartners door ons contract gebonden
aan de bepalingen van de wet op de gegevensbescherming.
-Derden bij reorganisaties, fusies, verkopen, joint ventures, overdrachten of andere vervreemdingen
met betrekking tot onze gehele onderneming of onze gehele activa of aandelen en/of delen daarvan
(bijvoorbeeld in verband met een insolventieprocedure of een soortgelijke procedure), indien wettelijk
toegestaan.

Daarnaast geven wij uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dat is toegestaan:
- u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven op grond van Art. 6 (1) zin 1 lit. a GDPR,
-het is wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de uitvoering van een contractuele relatie met u op
grond van Art. 6 (1) zin 1 lit. b GDPR,

-er is een wettelijke verplichting om de gegevens door te geven in overeenstemming met Art. 6 (1) zin 1
lit. c GDPR,
-de openbaarmaking op grond van de Art. 6 (1) zin 1 lit. f GDPR is nodig om rechtsvorderingen te doen
gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger
beschermingswaardig belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

Uw rechten als betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de algemene
verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en gelden voor u de volgende
rechten:
-Op grond van Art. 15 GDPR kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons
worden verwerkt.

In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van
persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of zullen worden
meegedeeld, de geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rechtzetting, verwijdering,
beperking van de verwerking of bezwaar, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende
autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien deze niet bij ons werden verzameld, over de doorgifte
naar derde landen of internationale organisaties, en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming,
met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica.
-Op grond van Art. 16 GDPR kunt u onmiddellijk de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling van
uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
-Oveeenkomstig Art. 16 GDPR kunt u onmiddellijk de correctie van onjuiste gegevens of de aanvulling
van de bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen. 17 GDPR kunt u de verwijdering van uw door ons
bewaarde persoonsgegevens vragen, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is om het recht
op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om
redenen van openbaar belang of om wettelijke aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of te
verdedigen.
-In overeenstemming met Art. 18 GDPR heeft u het recht om van de verantwoordelijke voor de
verwerking een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de
persoonsgegevens betwist, de verwerking onwettig is, wij de persoonsgegevens niet langer nodig
hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar zij door u vereist zijn voor de vaststelling, de
uitoefening of het verweer van rechtsvorderingen. U heeft ook het recht volgens Art. 18 GDPR indien u
bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking volgens Art. 21 GDPR.
-Op grond van Art. 20 GDPR hebt u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en om deze gegevens
door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

-Oveeenkomstig Art. 20 GDPR heeft u het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te
ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en om deze
gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking. 7 alinea. 3 GDPR kunt u
uw toestemming te allen tijde intrekken. Bijgevolg mogen wij de gegevensverwerking op basis van deze
toestemming niet langer voortzetten voor de toekomst.
-Onder voorbehoud van artikel 7, lid 3 GDPR kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. 77 GDPR
heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Meestal kunt u zich
wenden tot de toezichthoudende overheid van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of onze
maatschappelijke zetel.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Glenmark, zoals hieronder beschreven.

Uw recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebaseerd is op legitieme belangen op grond van
Art. 6 alinea. 1 zin 1 lit. f GDPR, heeft u - zoals hierboven reeds vermeld - het recht om bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 2. 21 GDPR, mits er
redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Stuur uw bezwaar naar het onderstaande e-mailadres.

Grensoverschrijdende overdracht

Uw gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij filialen onderhouden of
dienstverleners in dienst hebben, bijvoorbeeld bij ons moederbedrijf, Glenmark Pharmaceuticals
Limited, in India. Voorwaarde voor de overdracht is dat de toelaatbaarheid van zowel de overdracht als
de ontvangst wordt gegarandeerd door de wettelijke vereisten in het land van de overdracht aan
derden. Hiervoor worden standaard contractuele clausules van de Europese Commissie gebruikt. Op
deze manier hebben we voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat er een niveau van
gegevensbescherming is dat overeenkomt met de EU-wetgeving wanneer de ontvanger uw gegevens
ontvangt. Als u een kopie van dergelijke standaardcontractbepalingen wilt inzien, kunt u zich wenden
tot het hieronder vermelde e-mailadres.

Gegevensbeveiliging en beveiligingsmaatregelen

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk te
behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te voorkomen,
nemen wij uitgebreide technische en organisatorische maatregelen, die regelmatig worden
gecontroleerd en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Wij willen er echter op wijzen dat het door de structuur van het internet mogelijk is dat de regels voor
gegevensbescherming en de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen niet worden nageleefd door
andere personen of instellingen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

In het bijzonder kunnen onversleutelde gegevens - bijvoorbeeld als dit per e-mail gebeurt - door derden
worden gelezen. Wij hebben hier geen technische invloed op. Het is de verantwoordelijkheid van de
gebruiker om de door hem verstrekte gegevens te beschermen tegen misbruik door encryptie of op een
andere manier.

Wij hebben procedures ingesteld om elke vermoede inbreuk op persoonsgegevens te behandelen en
zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte brengen van een inbreuk waar wij wettelijk
verplicht zijn om dit te doen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen en u dient daarom regelmatig
deze pagina te bezoeken om er zeker van te zijn dat u ons meest recente Privacybeleid heeft gelezen om
er zeker van te zijn dat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze
gebruiken en onder welke omstandigheden, indien van toepassing, we deze informatie met andere
partijen zullen delen.

Neem contact op met

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact op met uw coördinator voor
gegevensbescherming op dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.

