PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED
01.07.2021
Austatud,
Seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute
kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise korral, ning direktiivi
95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), jõustumisega 25. mail
2018
teatame meie, s.o Zentiva Group, a.s. Eesti filiaal, Tartu mnt 13, Tallinna linn, Harju maakond,
10145, reg-nr: 14455359 (edaspidi eraldi nimetatud kui ettevõte),
Zentiva kontserni kuuluv juriidiline isik / juriidilised isikud koos teiste juriidiliste isikutega, kes on
loetletud nende privaatsuspõhimõtete jaotises P (ühiselt Zentiva ja/või meie ja/või sidusettevõtjad),
kes tegutsevad isikuandmete (ühiste) vastutavate töötlejatena,
lähtudes isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitest 13 ja 14, soovime üksikasjalikult kirjeldada
meile usaldatud isikuandmete (st mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta)
töötlemisele kohaldatavaid juhiseid:
✓ kuidas me saame teie isikuandmeid;
✓ mis (liiki) isikuandmeid me töötleme;
✓ töötlemise eesmärk, milleks isikuandmeid kogutakse, ja töötlemise õiguslik alus;
✓ teie isikuandmete avaldamise tingimused;
✓ laste isikuandmete privaatsuspõhimõtted;
✓ isikuandmete rahvusvaheline edastamine;
✓ kuidas me tagame teie isikuandmete turvalisuse;
✓ kuidas me tagame teie isikuandmete õigsuse;
✓ isikuandmete minimeerimine;
✓ teie isikuandmete säilitamise tähtaeg;
✓ teie õigused seoses oma isikuandmetega;
✓ otseturundus;
✓ kontaktandmed;
✓ privaatsuspõhimõtetes kasutatud mõisted;
✓ nende põhimõtete muudatused;
✓ isikuandmete ühiste vastutavate töötlejate loetelu ja Zentiva üldjuhtimine – Zentiva filiaalide
loetelu.
(A) Kuidas me saame teie isikuandmeid

Enamasti saame isikuandmeid otse teie käest. Mõnikord võib esineda olukordi, kus saame teie
isikuandmed automaatselt, kui vaatate meie veebisaiti. Lisateabe saamiseks lugege meie küpsiste
põhimõtteid: https://www.zentiva.ee/cookies.
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Samuti võib esineda olukordi, kui saame teie isikuandmed muudest allikatest. Seetõttu võime oma
tegevuse raames hankida teie isikuandmeid mis tahes viisil (nt vahetud arutelud, telefoni- või
kirjalikud vestlused, elektroonilisel kujul ja/või paberkandjal) järgmistelt allikatelt:
✓ muud Zentiva kontserni kuuluvad juriidilised isikud (vaadake Zentiva gruppi kuuluvate
juriidiliste isikute loetelu allpool jaotisest P); ja/või
✓ muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud, juriidilise isiku staatusega või ilma
(nt teie tööandja või muud kesksed/kohalikud riigiasutused/ametiasutused, täites oma juriidilisi
kohustusi, sealhulgas kontrolli ja uurimist, või meie äripartnerid jne); ja/või
✓ ühinemise, vara omandamise või võla loovutamise tulemusena; ja/või
✓ pärast teiste isikute poolt avalikustamist (nt inimesed, kes on teatanud teie kahtlustatavatest
Zentiva kõrvaltoimetest, autoõnnetustes osalenud isikud, kes ei ole õnnetuses osalenud sõiduki
omanikud jne); ja/või
✓ avalikud allikad (nt kirjandus).
Kui teie isikuandmeid avaldab meile kolmas isik, eeldame, et olete neile enne andnud loa oma
isikuandmete kasutamiseks ja avaldamiseks. Selle kolmanda isiku kohus on enne andmete
avalikustamist veenduda, et tal on vajalik volitus teie isikuandmete kasutamiseks ja
avalikustamiseks. Kui avaldate meile kolmanda isiku isikuandmeid, eeldame samuti, et seotud
kolmas isik on teile selleks juba volituse andnud. Kui töötleme teie isikuandmeid, mis on saadud
juriidilisest isikust kolmandalt isikult, peab viimane esitama teile vajaliku teabe teie isikuandmete
töötlemise kohta, sealhulgas meile avaldamise kohta. Kui selline juriidilisest isikust kolmas isik ei
esita teile vajalikku teavet teie isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas meile avaldamise kohta,
pöörduge otse selle juriidilisest isikust kolmanda isiku poole.
(B) Mis (liiki) isikuandmeid me töötleme

Oma tegevuse raames võime koguda teie isikuandmeid füüsilises ja/või elektroonilises vormingus,
mida me hoiame, salvestame, kasutame ja töötleme muul viisil kooskõlas meie suhtes kohaldatavate
õigusaktide ja nendes privaatsuspõhimõtetes sätestatud suunistega.
Üldiselt kogume ja edastame ainult neid isikuandmeid, mis on piisavad, asjakohased ja piirduvad
sellega, mis on meie tegevuse raames vajalikud, sõltuvalt suhete laadist teiega.
Samuti ei kogu me üldiselt eriliigilisi isikuandmeid, näiteks isikuandmed, millest ilmneb rassiline
või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse
kuulumine, geneetilised andmed, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad
biomeetrilised andmed, terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja -sättumuse kohta
(tundlikud isikuandmed), välja arvatud konkreetsetel ja piiravatel asjaoludel ning konkreetses ja
piiravas vormis, mis on ette nähtud isikuandmete kaitset käsitlevates õigusaktides (nt
inimtervishoius kasutatavate ravimite või meditsiiniseadmete kõrgete kvaliteedi- ja
ohutusstandardite tagamine).
Seega juhul, kui:
➢ Otsustate mingil põhjusel meie veebisaiti vaadata (isegi ainult teabe saamise eesmärgil) ja
nõustute kõigi meie küpsistega https://www.zentiva.ee/küpsised, töötleme ainult neid
isikuandmed, mis puudutavad teid ja mis on seotud teie autentimisega internetis, näiteks:
✓ IP-aadress;
✓ kasutatava brauseri tüüp;
✓ keeleseaded;
✓ juurdepääs seanssidele.
➢ Otsustate mis tahes põhjusel meiega ühendust võtta või võtate meiega ühendust muul viisil,
töötleme neid isikuandmeid, mis teid puudutavad ja mida otsustate meile avaldada, näiteks:
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✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi);
✓ kontaktandmed (e-posti aadress) / (isiklik/ametialane) telefoninumber, postiaadress
– vajaduse korral;
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ füüsiline ja/või elektrooniline allkiri;
✓ valdkond / amet / elukutse / töökoht / ametinimetus / eriala / kutsekraad /
akadeemiline nimetus – vajaduse korral.
Otsustate tellida meie uudiskirju, töötleme teid puudutavaid isikuandmeid, näiteks vähemalt:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi);
✓ kontaktandmed (isiklik/ametialane e-posti aadress);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline, muu hulgas teie nõusolek – andmine
ja/või tagasivõtmine).
Otsustate meile teatada mis tahes viisil ja mis tahes kanalite kaudu arvatavast kõrvaltoimest,
töötleme teie kui teavitaja (see on isik, kes teatab arvatavast kõrvaltoimest) isikuandmeid,
näiteks vähemalt:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi);
✓ kontaktandmed (postiaadress või e-posti aadress) või isiklik/ametialane
telefoninumber;
✓ teie kvalifikatsioon (juhul kui olete tervishoiutöötaja);
✓ arvatavat kõrvaltoimet kogenud isiku initsiaalid ja/või muud tunnused, näiteks:
sünniaeg, vanus/vanusekategooria, sugu, rasedusperiood (vajaduse korral);
✓ arvatava kõrvaltoime kirjeldus, näiteks kogetud tunnused ja sümptomid, kuupäev,
millal arvatav kõrvaltoime ilmnes, ja arvatava kõrvaltoime mõju;
✓ hääl (juhul kui teatate arvatavast kõrvaltoimest ravimiohutuse järelevalve teenuse
spetsiaalse tavatelefoni kaudu);
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline – vajaduse korral);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ vastava toote nimi.
Otsustate saata meile mis tahes viisil ja mis tahes kanaleid kaudu kaebuse toote kvaliteedi
kohta, töötleme teie kui nõude esitaja (see on isik, kes esitab kaebuse toote kvaliteedi kohta)
isikuandmeid, näiteks vähemalt:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi);
✓ kontaktandmed (postiaadress või e-posti aadress) või isiklik/ametialane
telefoninumber;
✓ teie kvalifikatsioon (juhul kui olete tervishoiutöötaja);
✓ kvaliteedikaebuse kirjeldus;
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline – vajaduse korral);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ vastava toote nimi.
Soovite saada Zentiva töötajaks ja täidate meie karjäärisaidi jaotises „Tööle kandideerimine“
vormi „Taotlusvorm“, kuhu jõuate, klõpsates meie veebilehel jaotises „Töökohad“ või võttes
meiega muul viisil ühendust, kas meie eelneval taotlusel või teie enda algatusel, töötleme teie
kohta käivaid isikuandmeid, näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi);
✓ kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, aadress);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ andmed soovitud ameti/osakonna/linna kohta;
✓ andmed hariduse, koolituse ja töökogemuse kohta (andmed, mille otsustate oma
elulookirjelduses avaldada);
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline – vajaduse korral);
✓ muud andmed: andmed, mida esitate oma elulookirjelduses ja/või
kavatsusavalduses.
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Värbamis- ja valikuprotsessiks vajame lisaks muid isikuandmeid, näiteks (sealhulgas):
✓ pilt (foto);
✓ isikut tõendavate dokumentide koopiad;
✓ haridust tõendavate dokumentide koopiad;
✓ teave teie terviseseisundi kohta jne.
Kui esindate seaduslikult või tavapäraselt juriidilist isikut (avalik-õiguslik või eraõiguslik,
juriidilise isiku staatusega või ilma), mille nimel te tegutsete meie ettevõtte vastu mis tahes
põhjusel ja viisil, töötleme teid puudutavaid isikuandmeid, näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi);
✓ kontaktandmed (posti/arve aadress, e-posti aadress, (isiklik/ametialane)
telefoninumber);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ valdkond/amet (töökoht, ametinimetus, visiitkaart);
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline – vajaduse korral).
Kui otsustate osaleda meiega sõlmitud lepingus, töötleme teid puudutavaid isikuandmeid,
näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi, maksukohustuslasena
registreerimise number / riiklik ID);
✓ kontaktandmed (kodune/arve aadress, e-posti aadress, (isiklik/ametialane)
telefoninumber);
✓ valdkond/amet – vajaduse korral (töökoht, elukutse, ametinimetus, eriala,
kutsekraad, akadeemiline nimetus, vajaduse järgi);
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ dokumendid/tõendid seoses lepingu täitmisega.
Kui olete tervishoiutöötaja, kellega suhtleme, töötleme teie kohta käivaid isikuandmeid,
näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi, kutsetunnus – vajaduse korral);
✓ kontaktandmed
(telefoninumber
(isiklik/ametialane),
e-posti
aadress
(isiklik/ametialane));
✓ valdkond/amet (töökoht, amet, ametinimetus, eriala, kutsekraad, ülikoolikraad);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ pilt (sündmuse fotod – vajaduse korral);
✓ hääl (tunnistused – vajaduse korral).
Kui otsustate osta meie poolt müügiks pakutavaid kaupu (nt elektroonikaseadmed, mööbel,
autod, jäätmed jne), töötleme teie kohta käivaid isikuandmeid, näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi ja perekonnanimi, maksukohustuslasena
registreerimise number / riiklik ID);
✓ kontaktandmed (kodune/arve aadress);
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline);
✓ allkiri (füüsiline ja/või elektrooniline).
Kui otsustate külastada mis tahes põhjusel meie ruume, töötleme teie kohta käivaid
isikuandmeid, näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi, perekonnanimi, ID (ainult lugemiseks), sõiduki
registreerimisnumber (ilma registreerimisnumbri tuvastamise võimaluseta),
töökoht, ametinimetus, ettevõttesisese koolitusküsimustiku tulemused heade
tootmistavade ning töötervishoiu ja tööohutuse kohta (vajaduse korral),
saabumise/lahkumise aeg, sihtkoht, pilt (ilma näotuvastuse võimaluseta,
elektrooniline holograafiline allkiri);
✓ üldised andmed terviseseisundi kohta (temperatuur, COVID-19 sümptomid,
kokkupuude COVID-19ga).
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➢ Kui olete sattunud liiklusõnnetusse, selles osalenud sõiduk on meie omandis või kasutuses ja
liiklusõnnetus on sõbralikult lahendatud, töötleme teie kohta käivaid isikuandmeid, näiteks:
✓ identifitseerimisandmed, teie kui liiklusõnnetuses osalenud juhi ja/või
liiklusõnnetuses osalenud sõiduki omaniku või liiklusõnnetuse pealtnägijate
andmed (nimi, perekonnanimi, sünniaeg, juhiluba – seeria, number, kategooria,
kehtivus, vajaduse järgi);
✓ kontaktandmed, teie kui liiklusõnnetuses osalenud juhi ja/või liiklusõnnetuses
osalenud sõiduki omaniku või liiklusõnnetuste pealtnägijate andmed (täielik
postiaadress, isiklik/ametialane telefoninumber või e-posti aadress, vajaduse järgi);
✓ andmed liiklusõnnetuse kohta (liiklusõnnetuse kuupäev, piirkond ja koht,
liiklusõnnetuse asjaolud, liiklusõnnetuse joonis);
✓ liiklusõnnetuses osalenud sõiduki andmed (mark, liik, registreerimisnumber,
registreerimisriik);
✓ andmed kindlustuse kohta (kindlustuspoliis (tsiviilvastutus / roheline kaart),
kindlustusselts (agentuur või kindlustusmaakler), kindlustuspoliisi number ja
kehtivus, kindlustuspoliisi kahjukindlustus);
✓ allkiri;
✓ suhtluse sisu (füüsiline ja/või elektrooniline).
➢ Kui otsustate rikkumisest teataja, kahju tekitaja, tunnistaja või kolmanda isikuna
anda teavet korruptsioonijuhtumi või mõne muu juhtumi kohta, töötleme teie kohta
käivaid isikuandmeid, näiteks:
✓ identifitseerimisandmed (nimi, perekonnanimi, töö- ja elamisloa number (vajaduse
korral), allkiri, distsiplinaarmeetmed/-toimingud);
✓ kontaktandmed (isiklik telefoninumber, isiklik e-posti aadress, suhtluse sisu,
lähedase inimese kontaktandmed hädaolukordadeks).
Vaatamata eeltoodule jätame endale õiguse nõuda teilt muid isikuandmeid, mis on vajalikud meie
juriidiliste ja/või lepinguliste ülesannete ja/või kohustuste täitmiseks, rangelt kooskõlas meie suhtes
kehtivate õigusnormidega.
Kui te ei nõustu meile oma isikuandmeid edastama, ei saa me täita siin nimetatud tegevusi ega neid,
mis kuuluvad meie juriidiliste ja/või lepinguliste kohustuste reguleerimisalasse.
(C) Töötlemise eesmärk, milleks isikuandmeid kogutakse, ja töötlemise õiguslik alus

(C.1.) Töötlemise eesmärk, milleks isikuandmeid kogutakse
Sõltuvalt meie ja teie vahelistest suhetest töötleme (ühise) isikuandmete töötlejana teie isikuandmeid
kooskõlas meie suhtes kehtivate õigusnormidega, eesmärgiga jätkata tavapärast äritegevust, mis
võib vastavalt olukorrale sisaldada järgmiseid tegevusi:
✓ avalike ja/või ärisuhete haldamine, kommunikatsioon, ettevõtluse arendamine;
✓ meie toodete ja/või meie ettevõtte toodetud ja/või levitatud toodete registreerimise, tootmise,
impordi, ekspordi ja/või turustussüsteemi haldamine;
✓ kvaliteedisüsteemi haldamine;
✓ ravimiohutuse järelevalvesüsteemi haldamine;
✓ värbamine, inimressursside, töötervishoiu ja tööohutuse ning eriolukordade haldamine,
sealhulgas kaitse piiriüleste tõsiste terviseohtude eest – COVID-19;
✓ tervishoiuteenuste ning ravimite või meditsiiniseadmete hea kvaliteedi ja ohutuse tagamine;
✓ kaubanduslepingute haldamine;
✓ finants-/raamatupidamisdokumentide ja rahaliste vahendite haldamine;
✓ IT-ressursside haldamine;
✓ õigusabi ja/või esindamine;
✓ dokumentide ja arhiveerimissüsteemi haldamine;
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✓ füüsilise turvalisuse, üksikisikute ja vara turvalisuse ja kaitse ning teabe töötlemise ja edastamise
vahenditega seotud operatiivtegevuse turvalisuse haldamine;
✓ meie suhtes kohaldatavate õigusnormide järgimise haldamine, sealhulgas kontrolli- ja
uurimistoimingute kontekstis ning koostöö avalik-õiguslike (kesksete ja/või kohalike) pädevate
institutsioonide/asutustega;
✓ Zentiva varade või Zentiva klientide ja tarnija varade kaitse;
✓ ettevõttesiseste registrite, kannete ja sisedokumentatsiooni haldamine;
✓ juriidiline aruandlus;
✓ ettevõtte juhtimine;
✓ ürituste korraldamine ja toetamine.
(C.2.) Töötlemise õiguslik alus
Sõltuvalt meievahelise suhte iseloomust töötleme teie isikuandmeid, kui meil on teie nõusolek
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt); ja/või juhul, kui isikuandmeid
nõutakse lepingu täitmiseks (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b kohaselt);
ja/või juhul, kui isikuandmeid on vaja selleks, et me saaksime täita juriidilist kohustust
(isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti c kohaselt); ja/või rahuldada teatud
õigustatud huvi, mis ei ületa teie põhiõigusi ja -vabadusi (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6
lõike 1 punkti f kohaselt).
Kui töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusoleku alusel (näiteks juhul, kui taotlete Zentivas vaba
ametikohta), saate oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta, ilma et see mõjutaks töötlemise
seaduslikkust enne selle nõusoleku tagasivõtmist.
Piiramata teie põhiõigusi ja -vabadusi, võime töödelda teie isikuandmeid teatud õigustatud huvi
rahuldamiseks, näiteks:
✓ väärteo, sh huvide konflikti, altkäemaksu, pettuse ja rahapesu või terrorismi rahastamise
ennetamine, avastamine ja uurimine;
✓ ettevõtluse arendamine;
✓ kommertsriskide analüüs ja juhtimine;
✓ meile, Zentiva kontserni kuuluvale juriidilisele isikule või teisele (lepingulisele) partnerile
kuuluva juriidilise või lepingulise õiguse või kohustuse kaitse või järgimine (kõiki Zentiva
kontserni kuuluvaid juriidilisi isikuid näete allpool jaotises P);
✓ ettevõttesiseste registrite, kannete ja sisedokumentatsiooni haldamine;
✓ organisatsiooniliste ressursside haldamine;
✓ Zentiva varade või Zentiva klientide ja tarnijate varade kaitse/turvalisus;
✓ seoses mis tahes nõuete, toimingute või menetlustega (sh dokumentide koostamine ja
läbivaatamine, tehingu tegemiseks vajalike dokumentide koostamine, õigusnõuannete saamine
ja arvelduste hõlbustamine);
✓ meie tegevuse suhtes kohaldatavate õigusnormide järgimine, sh koostöö pädevate kesk- ja/või
kohalike ametiasutustega.
(D) Teie isikuandmete avaldamise tingimused

Zentiva kasutab teie isikuandmeid (ühise) vastutava töötlejana.
Et hõlbustada Zentiva tegevust seoses andmetöötluseesmärkidega, võidakse teie isikuandmeid
vajaduse korral ning seadusliku ja konkreetse eesmärgi piires avaldada:
✓ teile ja (vajadusel) teie määratud esindajatele;
✓ muudele Zentiva kontserni kuuluvatele juriidilistele isikutele (vaadake Zentiva gruppi kuuluvate
juriidiliste isikute loetelu allpool jaotisest P);
✓ muudele (lepingulistele) partneritele (nt (lepingulised) partnerid, kes on otseselt või kaudselt
seotud meie lepingu sõlmimise, täitmise, muutmise ja/või lõpetamisega);
✓ pankadele seoses igat liiki rahaülekannetega;
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✓ kesksetele ja/või kohalikele pädevatele riigiasutustele/ametiasutustele;
✓ operatiivteenuste osutajatele (nt nõuete haldamise ja sissenõudmise teenuse osutajad, kullerid,
telekommunikatsioon, IT, arhiveerimine jne);
✓ meie väliskonsultantidele (nt audiitorid, juristid jt);
✓ mis tahes asjakohasele kolmandast isikust teenuseosutajale, kui meie veebisaidid kasutavad
kolmanda isiku reklaame, pistikprogramme või sisu;
✓ äripartneritele, investoritele, ettevõtte varadega seotud tehingute (muu hulgas ühinemiste,
omandamiste, nõuete loovutamise või varade müügi) hõlbustamiseks nüüd või tulevikus
määratud isikutele/halduritele;
lähtudes eespool määratletud saajate kategooriatele kohaldatavatest õigusnormidest.
(E) Laste isikuandmete privaatsuspõhimõtted

Meie sait/saidid on mõeldud täiskasvanud kasutajatele.
Me ei töötle sihipäraselt ühegi teadaolevalt alla 16-aastase isiku isikuandmeid. Alla 16-aastaste
isikute isikuandmeid töödeldakse ainult vanema või vanemliku vastutuse kandja eelneval
nõusolekul. Sellisel seaduslikul esindajal on taotluse korral õigus vaadata alla 16-aastaste isikute
esitatud teavet ja/või kasutada jaotises K sätestatud õigusi.
(F) Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Et meie tegevus on rahvusvaheline, võib seoses siinsetes privaatsuspõhimõtetes loetletud
eesmärkidega olla vaja edastada teie isikuandmeid Zentiva kontserni piires ja kolmandatele
isikutele. Seetõttu võime edastada teie isikuandmeid muudesse riikidesse, kus võivad olla
teistsugused seadused ja andmekaitsenõuded kui teie asukohariigis.
Kui edastame teie Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) pärit isikuandmeid vastuvõtjatele, kes
asuvad väljaspool EMPd ega ole pädeva jurisdiktsiooniga, teeme seda kooskõlas lepingu
tüüptingimustega. Kui soovite saada lepingu tüüptingimuste koopiat, võtke ühendust allpool esitatud
kontaktandmete kaudu:
✓ aadress: Tartu mnt 13, Tallinna linn, Harju maakond, 10145, ja/või
✓ e-post: DPO(at)zentiva.com.
Juhime tähelepanu, et kui edastate isikuandmed otse Zentiva üksusele, mis on asutatud väljaspool
EMPd, ei vastuta Zentiva teie isikuandmete sellise edastamise eest. Sellest hoolimata töötleme teie
isikuandmeid alates nende kättesaamise hetkest kooskõlas nende privaatsuspõhimõtete reeglitega.
Teie kohta ei tehta otsust üksnes automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi alusel.
(G) Kuidas me tagame teie isikuandmete turvalisuse

Zentiva töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas
kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise ning juhusliku kaotsimineku, hävitamise või
kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.
Meil on poliitikate, standardse töökorra ja koolituste raamistik, mis hõlmavad isikuandmete kaitset,
konfidentsiaalsust ja turvalisust, ning me vaatame korrapäraselt üle kehtivate meetmete sobivuse, et
hoida meie valduses olevaid isikuandmeid turvaliselt.
Kuna internet on avatud süsteem, ei ole interneti kaudu teabe edastamine täiesti turvaline. Ehkki
rakendame teie isikuandmete kaitseks kõiki mõistlikke meetmeid, ei saa me tagada interneti kaudu
teie edastatud isikuandmete turvalisust – selline edastamine toimub teie riisikol ning teie vastutate
oma isikuandmete turvalise saatmise eest.
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(H) Kuidas me tagame teie isikuandmete õigsuse

Astume mõistikke samme tagamaks, et teie isikuandmed, mida me töötleme, on õiged ja
vajaduse korral ajakohastatud, ning kui teie isikuandmed, mida me töötleme, on (töötlemise
eesmärki silmas pidades) ebaõiged või mittetäielikud, siis need kustutatakse, parandatakse või
täiendatakse viivitamata.
Võime aeg-ajalt paluda teil kinnitada oma isikuandmete õigsust. Võite meiega alati ühendust võtta
ja taotleda oma ebatäpsete või mittetäielike isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks oma õiguste kohta seoses isikuandmetega lugege palun jaotist K.
(I) Isikuandmete minimeerimine

Astume mõistlikke samme tagamaks, et teie isikuandmed, mida me töötleme, piirduvad nendes
privaatsuspõhimõtetes loetletud eesmärkideks mõistlikult vajalike andmetega.
(J) Teie isikuandmete säilitamise tähtaeg

Astume mõistlikke samme tagamaks, et teie isikuandmeid töödeldakse nendes
privaatsuspõhimõtetes loetletud eesmärkidel lühima vajaliku aja jooksul. Teie isikuandmete
säilitamise tähtaeg määratakse kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel.
(1) Säilitame teie isikuandmeid teie identifitseerimist võimaldavas vormis üksnes seni,
kuni:
(a) meil on teiega kehtiv suhe (nt pikaajaline pidev suhe) või
(b) oleme seadusega kohustatud teie isikuandmeid säilitama
sotsiaalkindlustuse ja pensioniga seotud kohustuste tõttu) või

(nt

(c) teie isikuandmed on vajalikud nendes privaatsuspõhimõtetes loetletud
seaduslike eesmärkidega seoses (nt seoses töötervishoiu ja -ohutusega),
millele lisanduvad
(2) järgmised perioodid:
(a) kohaldatav aegumistähtaeg (st periood, mille kestel saab meie vastu esitada
õigusnõude seoses teie isikuandmetega või mille kestel mõni ametiasutus
saab algatada kohtuasja, milles teie isikuandmed võivad olla asjakohased) ja
(b) veel kaks (2) kuud pärast sellist aegumistähtaega (kui keegi esitab nõude
aegumistähtaja lõpus, jääb meile mõistlik ajavahemik, et teha kindlaks, mis
isikuandmed selle nõudega on seotud, või kui ametiasutus algatab menetluse,
on meil asjakohased dokumendid veel alles),
ja
(3) kui esitatakse asjakohaseid õigusnõudeid või muid juriidilisi menetlusi, võime jätkata
teie isikuandmete töötlemist seni, kuni see on niisuguse nõude või menetlusega
seoses vajalik.
Eespool punktides (a) ja (b) osutatud ajavahemikel piirame teie isikuandmete töötlemist nende
säilitamisega ja nende turvalisuse tagamisega, välja arvatud ulatuses, mil need tuleb läbi vaadata
seoses õigusnõudega või kohaldatavast seadusest tuleneva kohustusega.
Kui punktides (1), (2) ja (3) kohaldatavad ajavahemikud on lõppenud, siis kas kustutame või

hävitame asjakohased isikuandmed jäädavalt või muudame need anonüümseks.
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(K) Teie õigused seoses oma isikuandmetega

Kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti, on teil järgmised õigused:
 õigus andmetega tutvuda, st õigus saada meilt kinnitus selle kohta, kas teie isikuandmeid

töödeldakse või mitte, ning kui seda tehakse, siis tutvuda oma isikuandmetega ja saada teavet nende
töötlemise kohta;
 õigus andmete parandamisele, st õigus nõuda, et teie ebaõiged isikuandmed asjatu viivituseta

parandatakse ja/või teie mittetäielikud isikuandmed täiendatakse, sealhulgas lisaõiendi esitamise
teel;
 õigus kustutada / õigus olla unustatud, mis tähendab õigust nõuda meilt põhjendamatu

viivituseta teie isikuandmete kustutamist, kui teie isikuandmeid pole enam vaja seoses
eesmärkidega, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi; või võtate tagasi töötlemise aluseks oleva
nõusoleku ja töötlemiseks pole muud õiguslikku alust; või esitate vastuväite töötlemisele ja
töötlemiseks ei ole ülekaalukaid seaduslikke põhjusi; või teie isikuandmeid on ebaseaduslikult
töödeldud; või tuleb teie isikuandmed meie suhtes kohaldatava juriidilise kohustuse täitmiseks
kustutada; ülalnimetatud põhjused ei kehti niivõrd, kuivõrd töötlemine on vajalik sõna- ja
teabevabaduse õiguse kasutamiseks; või sellise juriidilise kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist
meile kohaldatava seaduse alusel või avalikes huvides ülesande täitmiseks või meile antud avaliku
võimu teostamisel; või avalikes huvides rahvatervise valdkonnas; või arhiveerimise eesmärgil
avalikes huvides, teaduse või ajaloo uurimiseks või statistilistel eesmärkidel, kuivõrd
kustutamisõigus / õigus olla unustatud võib võimatuks muuta või tõsiselt kahjustada selle töötlemise
eesmärkide saavutamist; või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 õigus isikuandmete töötlemise piiramisele, st õigus nõuda meilt isikuandmete töötlemise

piiramist järgmistel juhtudel: te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse ajaks, mis võimaldab meil
isikuandmete õigsust kontrollida, või isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle
isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist, või me ei vaja teie isikuandmeid enam
töötlemiseesmärkidel, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või
kaitsmiseks, või te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni
kontrollitakse, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles teie põhjused;
 andmete ülekandmise õigus, st õigus saada oma isikuandmeid, mida te olete vastutavale

töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus
edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et meie seda takistaks, kui see on tehniliselt
võimalik ning andmetöötlus põhineb teie nõusolekul või lepingul ja andmeid töödeldakse
automatiseeritult;
 õigus esitada vastuväiteid, st õigus teie konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal

vastuväiteid oma isikuandmete sellise töötlemise kohta, mis on vajalik avalikes huvides oleva
ülesande täitmiseks või meie avaliku võimu teostamiseks või meie õigustatud huvides, sealhulgas
nendele alustele tugineva profiilianalüüsi kohta, millisel juhul teie isikuandmete töötlemine
lõpetatakse, välja arvatud juhul, kui me suudame tõendada, et andmeid töödeldakse mõjuval
õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete
koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil;
 õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku

alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
 õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile;
 õigus, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel,

sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile
märkimisväärset mõju, välja arvatud juhul, kui selline töötlus on vajalik meievahelise lepingu
sõlmimiseks või täitmiseks või on lubatud meie suhtes kohaldatava õigusega, milles on sätestatud
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ka asjakohased meetmed teie õiguste ja vabaduste ning õigustatud huvide kaitsmiseks või põhineb
teie sõnaselgel nõusolekul.
Nagu eespool mainitud, võib neid õigusi, välja arvatud õigust esitada kaebus Andmekaitse
Inspektsioonile, kasutada, kui saadate kirjaliku taotluse:
 e-posti aadressil dpo@zentiva.com või
 ettevõtte peakontorisse aadressil Tartu mnt 13, Tallinn 10145, Harjumaa, Eesti.

Üldjuhul ei võta me vastu suulisi taotlusi (telefoni teel või vahetult), sest me ei saa vastata, ilma et
teie taotlust oleks enne analüüsitud ja teid turvaliselt tuvastatud. Anname põhjendamatu viivituseta
ja igal juhul ühe kuu jooksul alates taotluse kättesaamise kuupäevast teavet toimingute kohta, mida
me pärast sellise taotluse saamist teeme. Vajaduse korral võib seda perioodi pikendada kahe kuu
võrra. Sel juhul teavitame teid igast sellisest pikendamisest ja viivituse põhjustest ühe kuu jooksul
alates taotluse saamise kuupäevast.
Teie kohta ei tehta otsust üksnes automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi
alusel.
(L) Otseturundus

Te võite igal ajal taotleda enda kustutamist meie e-posti aadresside nimekirjast, võttes ühendust
andmekaitseametnikuga, kelle kontaktandmed on esitatud allpool jaotises M.
(M) Kontaktandmed

Kui teil on küsimusi või muresid seoses nende privaatsuspõhimõtetega või sellega, kuidas me teie
isikuandmeid töötleme, palun võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga:
Ing. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (andmekaitseametnik)
e-posti aadressil dpo@zentiva.com või kirjutage
ettevõtte peakontorisse aadressil Tartu mnt 13, Tallinn 10145, Harjumaa, Eesti.
(N) Privaatsuspõhimõtetes kasutatud mõisted

✓ Jurisdiktsioon, kus andmekaitse on piisavalt tagatud – jurisdiktsioon, mille kohta
Euroopa Komisjon on ametlikult teatanud, et sealne isikuandmete kaitse tase on piisav.
✓ Sidusettevõtja – iga isik, kes on ettevõtte AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l,
registrikood B223382, asukoht 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Luksemburgi
Suurhertsogiriik (vt jaotis U), ainu- või ühise kontrolli all. Siinses dokumendis tähendab
„kontroll“ järgmist: i) isiku juhtimise või põhimõtete otsustamise õiguse otsene või kaudne
valdus ühe või mitme vahendaja kaudu kas hääleõigusega väärtpaberite omamise,
hääleõigusega seotud lepingu või muul viisil; ii) üle viiekümne protsendi (50%) – või
kontrolli teostamist võimaldava kohaldatava õigusega kindlaksmääratud muu osatähtsuse –
otsene või kaudne omamine sellise isiku kehtivatest hääleõigusega väärtpaberitest või muust
osalusest.
✓ Küpsis – väike fail, mis paigaldatakse teie arvutisse, kui veebilehte (sh meie veebilehti)
vaatate. Nendes privaatsuspõhimõtetes hõlmab viide küpsistele ka analoogseid
tehnoloogiaid, nagu veebimajakad ja jälgimispikslid.
✓ Vastutav töötleja – üksus, kes otsustab, kuidas ja milleks isikuandmeid töödeldakse.
Paljudes jurisdiktsioonides on vastutav töötleja esmavastutav kohaldatavate
andmekaitseseaduste järgimise eest.
✓ Andmekaitseasutus – iseseisev avalik asutus, kellele on seadusega antud ülesanne teha
järelevalvet kehtivate andmekaitseseaduste järgimise üle.
✓ EMP – Euroopa Majanduspiirkond.
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✓ Tervishoiutöötaja – isik, kes töötab tervishoiu-, meditsiinisektoris või sellega seotud
tööstusharudes. See võib olla näiteks arst, haigla töötaja, apteeker.
✓ Isikuandmed – füüsilise isiku andmed või andmed, mis võimaldavad isikut otseselt või
kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood,
asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise,
füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
✓ Isikuandmete töötlemine – mis tahes toiming, mida tehakse isikuandmetega kas
automatiseeritult või mitte, nt andmete kogumine, salvestamine, korrastamine,
struktureerimine, säilitamine, kohandamine või muutmine, otsimine, uurimine, kasutamine,
avalikustamine edastamise või levitamise kaudu või muul moel kättesaadavaks tegemine,
joondamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
✓ Volitatud töötleja – isik või üksus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel (välja
arvatud vastutava töötleja töötajad).
✓ Tundlikud isikuandmed – isikuandmeid, millest ilmneb rassiline või eetiline päritolu,
poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine,
füüsiline või vaimne tervis, seksuaalelu, tegelikud või väidetavad kriminaalkuriteod või
karistused, isikukood või muu teave, mida kohaldatava õiguse järgi käsitletakse tundlikuna.
✓ Sait – ettevõtte/Zentiva poolt või nimel käitatav või töös hoitav veebisait.
✓ Lepingu tüüptingimused – lepingu tüüptingimused, mille on vastu võtnud Euroopa
Komisjon või andmekaitseasutus Euroopa Komisjoni heakskiidul.
(O) Privaatsuspõhimõtete läbivaatamine

Me vaatame siinsed privaatsuspõhimõtted korrapäraselt läbi sellest ette teatamata.
Privaatsuspõhimõtete
ajakohastused
tehakse
teatavaks
personaliosakonna
kaasabil,
ettevõtte/Zentiva sisevõrgus ja/või ettevõtte teadetetahvlil ja/või ettevõtte/Zentiva
elektronsidesüsteemi (e-posti) kaudu. Soovitame privaatsuspõhimõtteid aeg-ajalt lugeda, et olla
kursis sellega, kuidas me töösuhete raames isikuandmeid töötleme.
(P)

Isikuandmete ühiste vastutavate töötlejate loetelu ja Zentiva üldjuhtimine –
Zentiva filiaalide loetelu

ZENTIVA ÜLDJUHTIMINE – ZENTIVA ÜKSUSTE LOETELU
Ettevõtte nimi
Registreerimisnumber
Registreeritud tegevuskoht (aadress)
AL

Zentiva Pharma Albaania
sh.p.k

L61501034A

Rr. „Themistokli Germenji“ Pall.
Ambasador 1, kati 1, Tirane, Albaania

AT

Zentiva GmbH

FN 129221 g

Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Viin,
Austria

HERBS Trading GmbH

FN 138399 d

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper
Straße 4, 1100 Viin, Austria

Zentiva Pharma d.o.o.

65-01-0116-10

Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajevo,
Bosnia ja Hertsegoviina

BA
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BG

CY

CZ

Zentiva Bulgaria EOOD

205801872

7, Iskarsko shosse Blvd, Trade Center
Evropa, hoone 15, 4. korrus, 1528
Sofia, Bulgaaria

Alvogen Pharma Bulgaria
EOOD

201035481

1. korrus, 86 Bulgaria blvd,
Manastirski Livadi, Vitosha regioon,
Sofia, 1680, Bulgaaria

Alvogen Pharma Trading
Europe EOOD

201400639

1. korrus, 86 Bulgaria blvd,
Manastirski Livadi, Vitosha regioon,
Sofia, 1680, Bulgaaria

ALVOGEN CYPRUS
LIMITED

HE 271648

Omonoias 52, TROODOS COURT, 1.
korrus, korter 3, 3052-Limassol,
Küpros

RUTENGO INVESTMENTS
LIMITED

HE 160948

Omonoias 52, TROODOS COURT, 1.
korrus, korter 3, 3052-Limassol,
Küpros

Zentiva Group, a.s.

072 54 792

U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10
– Dolní Měcholupy, Tšehhi Vabariik

Zentiva k.s.

492 40 030

U kabelovny 130, 102 37 Praha 10 –
Dolní Měcholupy, Tšehhi Vabariik

Theramex Czech Republic
s.r.o.

046 53 815

Kateřinská 466/40, 120 00 Praha 2 –
Nové Město, Tšehhi Vabariik
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D

Zentiva Pharma GmbH

HRB95544

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt / M.,
Saksamaa
(postiaadress: Linkstraße 2, D-10785
Berliin, Saksamaa)

Winthrop Arzneimittel GmbH

HRB99575

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurt / M.,
Saksamaa
(postiaadress: Linkstraße 2, D-10785
Berliin, Saksamaa)

DK

Zentiva Denmark ApS

41172029

c/o Harbour House Sundkrogsgade 21,
2100 KØBENHAVN Ø, Taani

F

Zentiva France

407 710 474

35 Rue du Val de Marne 75013 Pariis,
Prantsusmaa

HR

Zentiva d.o.o.

080774153

Avenija Većeslava Holjevca 40, 10
000, Zagreb, Horvaatia

HU

Zentiva HU Kft.

01-09-876879

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja
26-28, Ungari

Rutengo Hungary Investments
Kft.

01-09-967175

Bajcsy-Zsilinszky út 41., Budapest
1065, Ungari

Aramis Pharma Kft

01-09-873136

1095 Budapest, Mester utca 28. B.
lház. 3. em. 5, Ungari
(postiaadress: 1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11/C. A. épület 3.
Emelet, Ungari)

Helvepharm AG

CHE-105.859.562

Walzmühlestrasse 60, CH-8500
Frauenfeld, Šveits
(postiaadress: Walzmühlestrasse 48,
CH-8500 Frauenfeld)

CH
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IN

Zentiva Private Limited

U24100MH2019FTC32
8411

A-802, 8. korrus, Crescenzo, C/38-39,
G-Block, Bandra Kurla kompleks,
Mumbai 400051, Maharashtra, India

IT

Zentiva Italia S.r.l.

MI - 1463705

Viale Bodio nr 37/B, 20158 – Milano,
Itaalia

LT

UAB Alvogen Baltics

302488462

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Užupio g.
30, Leedu

LU

AI Sirona (Luxembourg)
Acquisition S.à r.l.

B223382

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Luksemburgi
Suurhertsogiriik

AI Excalibur (Luksemburg)
S.à r.l.

B242040

5, rue des Capucins, L-1313
Luxembourg, Luksemburgi
Suurhertsogiriik

AIvogen IPco S.à r.l.
(likvideerimisel)

B149131

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Luksemburgi
Suurhertsogiriik

Alvogen Balkans Luxembourg
S.à r.l.

B145518

5, rue Heienhaff, L-1736,
Senningerberg, Luksemburgi
Suurhertsogiriik

Alvogen Malta Operations
ROW Holdings Ltd.

C75429

Malta Life Sciences Park, hoone 1,
tasand 4, Sir Temi Zammiti hooned,
San Gwanni Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malta

M
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Alvogen Malta Operations
ROW Ltd.

C71197

Malta Life Sciences Park, hoone 1,
tasand 4, Sir Temi Zammiti hooned,
San Gwanni Industrial Estate, San
Gwann SGN 3000, Malta

M
K

Zentiva Pharma Macedonia
DOOEL Skopje

6708072

Jordan Mijalkov nr 48-1/1-2 Skopje,
Põhja-Makedoonia

NL

EuroGenerics Holding B.V.

34157118

Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam,
Holland

PL

Zentiva Polska Sp.z.o.o.

KRS: 691403
(REGON: 368094510)

North Gate Buildings, Bonifraterska tn
17, 00-203 Varssavi, Poola

Alvogen Pharma Sp.z.o.o.

KRS: 610747

North Gate Buildings, Bonifraterska tn
17, 00-203 Varssavi, Poola

(REGON: 364124728)

Alvogen Poland Sp.z.o.o.

KRS: 394178

North Gate Buildings, Bonifraterska tn
17, 00-203 Varssavi, Poola

(REGON: 301740600)

PT

Zentiva Portugal, Lda

503103551

Alameda Fernão Lopes, nr 16, bloco
A, 8º Piso, 1495-190 Algés – Portugal

RO

Zentiva S.A.

J40/363/1991

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50,
sectorul 3, 032266, Bukarest,
Rumeenia

SOLACIUM PHARMA
S.R.L.

J40/23565/2007

50 Theodor Pallady Blvd.,
haldushoone, C15, piirkond A, 3.
korrus, 3. piirkond, Bukarest,
Rumeenia
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BE WELL PHARMA S.R.L.

J23/4165/2017

50 Theodor Pallady Blvd.,
haldushoone, C15, piirkond B, 3.
korrus, kontor nr 2, 3. piirkond,
Bukarest, Rumeenia

LaborMed-Pharma SA

J40/21114/2007

032266 Bukarest, 44B Th. Pallady
Blv., 3. piirkond, Rumeenia

Labormed Pharma Trading
SRL

J40/2501/2000

032266 Bukarest, 44B Th. Pallady
Blv., 2. korrus, 3. piirkond, Rumeenia

RS

Zentiva Pharma d.o.o.

20607149

Milentija Popovica 5v, 2. korrus,
Beograd – Novi Beograd, Serbia

RU

Zentiva Pharma LLC

1147748135590

Novoslobodskaja tn, 31 / hoone 4,
ruum VI, Moskva, 127005, Venemaa
(postiaadress: 12 Presnenskaja
naberezhnzya (kaldapealne), 45.
korrus, kontor 2, Vostok Federation
Tower, 123112 Moskva)

Bittner Pharma LLC

1097746360271

Suschevsky Val tänav 18, Moskva,
127018, Venemaa

Zentiva, a.s.

31 411 771

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovakkia

Zentiva International a.s.

35 687 355

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovakkia

UA

Zentiva Ukraine LLC

38804488

Brovarsky avenue, 5-I, 02002, Kiiev,
Ukraina

Üh
end
kun
ing
riik

Zentiva Pharma UK Limited

02158996

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP,
London, Ühendkuningriik

SK

(postiaadress: Felsted Business
Centre, Felsted, Essex, UK CM6 3LY)
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XK

Creo Pharma Holdings
Limited

06096048

Felstedi ärikeskus, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY,
Ühendkuningriik

Creo Pharma Limited

06082846

Felstedi ärikeskus, Cock Green,
Felsted, Essex, CM6 3LY,
Ühendkuningriik

ALVOGEN PHARMA
KOSOVO SH.P.K.

810809410

LLAPNASELLË, Magjistralja
Prishtinë-Ferizaj KM 7, Kosovo

ZENTIVA ÜLDJUHTIMINE – ZENTIVA FILIAALIDE LOETELU
Ettevõtte nimi

Riik

Filiaal

Registreerimisnumber Registreeritud
tegevuskoht
(aadress)

Bulgaaria

ZENTIVA BULGAARIA
FILIAAL

UIC205052992

7, Iskarsko shosse
Blvd, Trade Center
Evropa, hoone 15,
4. korrus, 1528
Sofia, Bulgaaria

Eesti

Zentiva Group, a.s. Eesti
filiaal

–

Tartu mnt 13,
10145 Tallinn,
Eesti

Läti

Zentiva Group, a.s. filiāle
Latvijā

–

Ģertrūdes iela 1010, Rīga, LV 1010,
Läti

Leedu

Zentiva Group, a.s. Leedu
filiaal

–

Jogailos str. 9,
Vilnius, Leedu

Montenegro

Zentiva Pharma d.o.o. –
dio stranog društva u
Podgorici

30/31-10724-4

Kritskog odreda
4/1, 81000
Podgorica,
Montenegro

Zentiva Group,
a.s.

Zentiva
Pharma d.o.o.
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Makedoonia Zentiva Pharma d.o.o. –
Pretstavništvo Skopje

4080011519677

Kozara 13A,
Skopje,
Makedoonia

Albaania

Alvogen – Zyre
Perfaqesimi Tirane
(dormant)

L11817003

Rruga Themistokli
Germenji, Kulla
Ambasador, Kati 3,
Ap.1, Tirane,
Albaania

LaborMedPharma SA

Moldaavia

Reprezentanta
“Labormed-Pharma SA”
Moldova

1007600076302

MD-2004, Lazo S.
Str. 40, 7. korrus,
kontor nr 4,
Chișinău, Moldova
Vabariik

Zentiva
Pharma
Macedonia
DOOEL

Montenegro

Alvogen Pharma
Makedonija export-import
DOOEL Gevgelija dio
stranog drustva u Crnoj
Gori

60013042

Janka Djinovica
familly kvart 2/12,
Podgorica,
Montenegro

Alvogen
Pharma
Trading Europe
EOOD

Kasahstan

Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD esindus –
Kasahstan

120142012696

241, Bogenbay
batyr Street,
Business Centre
Ordabasy, 050026,
Almaty, Kasahstan

26628492

Brovarskyi Avenue
5-I, 0200, Kiiev,
Ukraina

(Представительство
„Алвоген Фарма
Трейдинг Юроп
ЕООД“)

Ukraina

Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD esindus –
Ukraina
(ПРЕДСТАВНИЦТВО
"АЛВОГЕН ФАРМА
ТРЕЙДИНГ ЮРОП
ОТОВ")

Rumeenia

J40/2438/2006
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Zentiva
International
a.s.

Alvogen Malta
Operations
ROW Ltd.

HERBST
Trading GmbH

ZENTIVA
INTERNATIONAL A.S.
HLOHOVEC
SUCURSALA
BUCURESTI

50 Th. Pallady Bld.,
3. piirkond,
Bukarest,
Rumeenia

Kasahstan

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "ALVOGEN
MALTA OPERATIONS
(ROW)" LTD V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN
(“Alvogen Malta
Operations (ROW)” LTD
esindus Kasahstani
Vabariigis).

160242006543

ALMATY,
ALMALINSKY
DISTRICT,
STREET
AUEZOVA, 48,
KV OFFICE 3/3

Ukraina

Alvogen Malta
Operations (ROW) Ltd
esindus

26550287

Brovarsky Avenue,
5-I, 02002, Kiiev,
Ukraina

Kasahstan

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "KHERBS
TREIDING GMBKH" V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN
"(ettevõtte "Herbs
Trading GMBH" esindus
Kasahstani Vabariigis).

111242013222

ALMATY,
TURKSIB
DISTRICT,
MICRODISTRICT
KAZAKHFILM,
53, 2. korrus
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