Contact Internal ID: ____________________
THỎA THUẬN VỀ VIỆC THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ
NHÂN


1.

2.

Cán bộ y tế chưa cung cấp thông tin cá nhân cho GSK
Tôi theo đây đồng ý cho phép Tập Đoàn GlaxoSmithKline (“Tập
đoàn GSK), bao gồm Văn phòng Đại diện GlaxoSmithKline Pte
Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và toàn bộ các chi
nhánh cũng như các công ty khác của GlaxoSmithKline plc
và/hoặc thuộc Tập Đoàn GSK trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam
(sau đây gọi chung là “GSK”), thu thập và xử lý thông tin cá
nhân của tôi theo các điều khoản nêu trong Thỏa Thuận này kể
từ ngày ký.
GSK có thể thu thập và sử dụng một vài hoặc toàn bộ
thông tin của tôi (“Thông tin Cá nhân”) như sau:



Họ và tên: …………………………………………………………



Chức vụ: …………………………………………………………..



Giới tính :



Chuyên khoa: …………………………………………………….



Nơi làm việc: …………………………………………………………



Địa chỉ: ………………………………………………………………



Điện thoại di động: ………………………………………………



Địa chỉ Email: ……………………………………………………..

3.

Tùy thuộc sự cho phép của pháp luật từng quốc gia nơi
hoạt động diễn ra, GSK có thể sử dụng các thông tin này
cho một hoặc một số hoặc tất cả các mục đích sau:
quản lý các nghiên cứu lâm sàng, dịch tễ học và kết quả nghiên
cứu;
báo cáo các biến cố bất lợi và khiếu nại về sản phẩm;
các chương trình hỗ trợ bệnh nhân;
đánh giá khả năng của bác sĩ xem có đủ điều kiện tham gia vào
các dự án do GSK tài trợ hoặc bảo trợ, chẳng hạn như các cuộc
thử nghiệm lâm sàng do GSK bảo trợ và các dịch vụ tư vấn;
truyền đạt các thông tin về các sáng kiến nghiên cứu, sản phẩm
và dịch vụ của GSK thông qua các trình dược viên, trang web, email, trung tâm tiếp nhận cuộc gọi, hộp thư và các kênh khác;
lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động hỗ trợ mà chúng tôi đã
hướng dẫn cho bác sĩ, kể cả việc xác định các chủ đề bác sĩ
đang quan tâm;
cung cấp các chương trình và tài liệu phù hợp với luật pháp và
các quy định hiện hành;
quản lý các yêu cầu về các mẫu sản phẩm nếu được pháp luật
quốc gia cho phép;
thực hiện các chương trình nghiên cứu và khảo sát;
thiết lập tài khoản truy cập vào các nguồn thông tin của chúng
tôi, đồng thời quản lý và ghi nhận các tương tác trong quá khứ
cũng như trong hiện tại, cả trực tuyến lẫn trực tiếp;
quản lý và ghi nhận bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các dịch
vụ mà các chuyên gia y tế đang cung cấp cho GSK;
theo đuổi các sáng kiến hợp tác chung với bác sĩ, chẳng hạn
như thuyết phục bác sĩ tham gia và đóng góp trong sự kiện học
thuật và khoa học như hội thảo, hội nghị và các chương trình
khoa học hay các chương trình giáo dục khác, ban cố vấn y tế
và các ấn phẩm khoa học;
xác định và thu hút các chuyên gia khoa học và các nhà lãnh
đạo;
cho phép GSK đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, quy định và các
nghĩa vụ liên quan, chẳng hạn như kiểm toán các





















Nam :



chương trình và các nguồn lực của công ty nhằm mục đích tuân
thủ và an ninh;
xác định mức độ phù hợp của việc thu hút các chuyên gia y tế
vào một số trong những mục đích mô tả ở trên theo yêu cầu
của pháp luật áp dụng đối với GSK;
nhận thông tin liên quan đến các thuốc của GSK, thông tin liên
quan đến các hoạt động, sự kiện, tin tức của GSK hoặc gởi từ
GSK; và
Các mục đích khác phù hợp với pháp luật quốc gia sở tại.

4.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân





Nữ :

GSK có thể cần phải chia sẻ Thông tin Cá nhân này với các bên
khác, có liên quan đến các mục đích cụ thể nêu trong Thỏa
Thuận này. Trong đó, Thông tin Cá nhân có thể được cung cấp
cho các bên sau:


các công ty con của GSK khắp toàn cầu và các công ty đối tác
của GSK có liên quan đến các dự án đề xuất hoặc dự án thực
tiễn của GSK;



bên mua thực tế hoặc bên mua tiềm năng trong trường hợp
bán, sáp nhập hoặc mua lại các doanh nghiệp của GSK;



các cục và cơ quan quản lý (ví dụ, để bảo đảm sự phê chuẩn
cho các sản phẩm của GSK), hoặc các bên thứ ba khác theo
lệnh của tòa án hoặc cơ quan chính phủ, để bảo vệ lợi ích của
GSK, hoặc khi có yêu cầu của pháp luật hoặc quy trình pháp lý;
và



các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho GSK, chẳng hạn
như dịch vụ xử lý dữ liệu tổng quát liên quan đến hoạt động vận
hành của GSK, dịch vụ xử lý thanh toán liên quan đến tiền công
của các chuyên gia y tế, và các nhà cung cấp khác theo chỉ
định.



Trong mọi trường hợp, GSK luôn thực hiện các biện pháp nhằm
đảm bảo việc chia sẻ Thông tin cá nhân vẫn được bảo vệ và an
toàn.

5.

Tôi có thể từ chối việc cho phép sử dụng và/hoặc tiết lộ Thông
tin Cá nhân bất cứ lúc nào, hoặc nếu tôi có bất kỳ thắc mắc
hoặc ý kiến nào về Thỏa thuận này, tôi sẽ gửi một email thông
báo rõ ràng đến [tu-choi-email.gskvn@gsk.com].

 Cán bộ y tế đã cung cấp thông tin cá nhân cho GSK
Tôi đồng ý cho phép GSK sử dụng các thông tin cá nhân của
tôi đã cung cấp cho GSK trước đây.Việc sử dụng thông tin của
tôi phải phù hợp với nội dung của THỎA THUẬN VỀ VIỆC THU
THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN này.


Họ và tên: …………………………………………………………



Chức vụ: …………………………………………………………..



Giới tính :



Chuyên khoa: …………………………………………………….



Nơi làm việc: …………………………………………………………

Nam :

Ngày: ..............................................
Chữ ký:............................................
Họ & tên:..........................................

Nữ :

