PRIVĀTUMA POLITIKA
01.07.2021.
Godātais darbiniek!
Ņemot vērā to, ka 25.05.2018. stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679
(2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – „Vispārīgā datu aizsardzības
regula” – VDAR),
mēs, (turpmāk atsevišķi “Uzņēmums”),
juridiska persona vai personas, kura/kuras ir Zentiva grupas uzņēmumi, kopā ar citām juridiskām
personām, kuras norādītas šīs Privātuma politikas (P) sadaļā (turpmāk apkopojoši un kopā
“Zentiva” un/vai “mēs”, un/vai “Saistītie uzņēmumi”), rīkojoties kā (kopīgi) datu pārziņi
saskaņā ar VDAR 13. un 14. pantu, vēlamies jums detalizēti izklāstīt pamatnostādnes, kuras piemēro
mums uzticēto personas datu (respektīvi, visas informācijas, kas saistīta ar identificētu vai
identificējamu fizisku personu) apstrādi, proti:
✓ kā mēs iegūstam jūsu Personas datus;
✓ Personas dati (to kategorijas), kurus mēs varam apstrādāt;
✓ Personas datu apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats;
✓ nosacījumi, saskaņā ar kuriem mēs varam izpaust jūsu Personas datus;
✓ privātuma politika attiecībā uz bērniem;
✓ Personas datu starptautiska pārsūtīšana;
✓ kā mēs nodrošinām Personas datu drošību;
✓ kā mēs nodrošinām Personas datu precizitāti;
✓ Personas datu minimizācija;
✓ kāds ir Personas datu glabāšanas periods;
✓ kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu Personas datiem;
✓ tiešais mārketings;
✓ kontaktinformācija;
✓ šajā Politikā izmantoto terminu definīcijas;
✓ šīs Politikas pārskatīšana;
✓ kopīgo pārziņu saraksts un Zentiva korporatīvā vadība – Zentiva filiāļu saraksts;
(A) Kā mēs iegūstam jūsu Personas datus

Parasti mēs iegūstam jūsu Personas datus tieši no jums. Tāpat var būt situācijas, kad mēs automātiski
iegūstam jūsu Personas datus pēc tam, kad esat apmeklējis mūsu tīmekļa vietni. Lūdzu, apskatiet
mūsu sīkdatņu politiku: https://www.zentiva.lv/cookies , lai uzzinātu vairāk.
Var gadīties arī situācijas, kad mēs iegūstam jūsu Personas datus no citiem avotiem. Tādēļ mūsu
darbības ietvaros mēs varam iegūt jūsu Personas datus jebkādā veidā (piemēram, sarunājoties
klātienē, pa tālruni vai sarakstoties, elektroniskā un/vai papīra formātā):
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✓ no citām juridiskām personām, kas ir Zentiva grupas daļa (turpmāk (P) sadaļā iespējams apskatīt
juridisko personu – Zentiva grupas daļu – sarakstu); un/vai
✓ no citām publiskām vai privātām juridiskām personām ar tiesību subjekta statusu vai bez tā
(piemēram, no jūsu darba devēja vai citas centrālās/vietējās valsts institūcijas/iestādes, izpildot tām
likumā noteiktos pienākumus, to skaitā veicot kontroli un izmeklēšanu, vai no mūsu tirdzniecības
partnera utt.); un/vai
✓ apvienošanas, aktīvu iegādes vai parāda cedēšanas rezultātā; un/vai
✓ pēc tam, kad tos ir atklājušas citas personas (piemēram, cilvēki, kuri ziņojuši Zentiva par blakus
parādībām, par kurām jums ir aizdomas, satiksmes negadījumā iesaistīti cilvēki, kuriem nepieder
negadījumā iesaistītais transportlīdzeklis, utt.); un/vai
✓ no publiskiem avotiem (piemēram, literatūras).
Gadījumā, ja jūsu Personas datus mums izpaudīs trešās puses persona, mēs uzskatīsim, ka pirms tam
jūs esat atļāvis lietot un izpaust jūsu Personas datus. Šīs trešās puses personas pienākums ir
nodrošināt, lai vajadzīgā atļauja būtu saņemta pirms tam, kad jūsu Personas dati tiek lietoti un
izpausti mums. Tāpat arī gadījumā, ja jūs izpaudīsit mums trešās puses Personas datus, mēs
uzskatīsim, ka attiecīgā trešās puses persona jau ir jums to atļāvusi. Turklāt gadījumā, ja mēs
apstrādājam jūsu Personas datus, ko esam ieguvuši no trešās puses juridiskas personas, šai
juridiskajai personai jāsniedz jums nepieciešamā informācija, kas attiecas uz jūsu Personas datu
apstrādi, tostarp izpaušanu mums. Gadījumā, ja šī trešās puses juridiskā persona nesniedz jums
nepieciešamo informāciju, kas attiecas uz jūsu Personas datu apstrādi, tostarp izpaušanu mums,
lūdzam sazināties tieši ar šo trešās puses juridisko personu.
(B) Personas dati (to kategorijas), kurus mēs varam apstrādāt

Savas darbības ietvaros mēs varam vākt jūsu Personas datus fiziskā un/vai elektroniskā formātā,
kuru mēs glabāsim, pierakstīsim, lietosim un apstrādāsim jebkādā citā veidā saskaņā ar mums
piemērojamajiem tiesību aktiem un šajā Privātuma politikā izklāstītajām pamatnostādnēm.
Saskaņā ar vispārēju principu vāc un pieprasa nosūtīt tikai tādus Personas datus, kas ir adekvāti,
atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams mūsu darbības ietvaros atkarībā no mūsu un jūsu
savstarpējo attiecību veida.
Vispārējs princips ir nevākt arī tādu kategoriju Personas datus, kas tiek uzskatītas par īpašām,
piemēram, dati, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko
pārliecību vai dalību arodbiedrībās, kā arī ģenētiskie dati, biometriskie dati fiziskas personas
unikālai identificēšanai, dati par veselību vai dati par fiziskas personas seksuālo dzīvi vai
dzimumorientāciju (“Sensitīvi Personas dati”) izņemot īpašos un ierobežotos apstākļos un veidā,
kas paredzēti tiesību aktos par personas datu aizsardzību (piemēram, nodrošinot augstus kvalitātes
standartus un cilvēkiem paredzētu farmaceitisko produktu vai medicīnas ierīču drošību).
Tādēļ gadījumā, ja:
➢ kaut kāda iemesla dēļ (pat tikai informācijas nolūkos) jūs nolemsit apmeklēt mūsu tīmekļa
vietni un apstiprināt visas sīkdatnes https://www.zentiva.lv/cookies, mēs apstrādāsim tikai tos
Personas datus, kas attiecas uz jums un ir saistīti ar jūsu autentifikāciju internetā, piemēram,
✓ IP adrese;
✓ jūsu lietotais pārlūks;
✓ valodas iestatījumi;
✓ apmeklējumu sesijas.
➢ kaut kāda iemesla dēļ jūs nolemsit sazināties ar mums vai jūs sazināsities ar mums citā veidā,
mēs apstrādāsim tos Personas datus, kuri attiecas uz jums un kurus jūs esat nolēmis mums
izpaust, piemēram,
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds);
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✓ kontaktinformācija (e-pasta adrese) / (personīgā/darba tālruņa numurs, pasta adrese,
ja nepieciešams;
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ fiziskais un/vai elektroniskais paraksts;
✓ joma/nodarbošanās/profesija/darba vieta/ amats/specialitāte/profesionālais grāds/
akadēmiskais tituls, ja nepieciešams;
jūs nolemsit abonēt mūsu informatīvos izdevumus, mēs apstrādāsim tos Personas datus, kuri
attiecas uz jums, piemēram, vismaz šādu informāciju:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds);
✓ kontaktinformācija (personīgā/darba e-pasta adrese);
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski, tajā skaitā, bet ne tikai, jūsu piekrišana
– tās došana un/vai atsaukšana);
jūs nolemsit jebkādā veidā un aspektā ziņot mums par aizdomām par nevēlamu notikumu,
mēs apstrādāsim Personas datus, kas attiecas uz jums kā uz ziņotāju (respektīvi, personu, kura
ziņo par aizdomām par nevēlamu notikumu), piemēram, vismaz šādu informāciju:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds);
✓ kontaktinformācija (pasta vai elektroniskā pasta (e-pasta) adrese vai
personīgā/darba tālruņa numurs);
✓ jūsu kvalifikācija (gadījumā, ja esat veselības aprūpes speciālists);
✓ tās personas iniciāļi, kura piedzīvoja nevēlamo notikumu, un/vai citi identifikatori,
piemēram, dzimšanas datums, vecums/vecuma grupa, dzimums, grūtniecības
nedēļa (ja tas ir piemērojams);
✓ iespējamā nevēlamā notikuma apraksts, piemēram, novērotās pazīmes un simptomi,
iespējami nevēlamā notikuma datums un iespējami nevēlamā notikuma sekas;
✓ balss (gadījumā, ja jūs ziņojat par aizdomām par nevēlamu notikumu, izmantojot
farmakovigilances dienesta speciālo skaru līniju);
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks – ja tas ir piemērojami);
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ attiecīgā produkta nosaukums;
jūs nolemsit jebkādā veidā un aspektā sūtīt mums sūdzību par produkta kvalitāti, mēs
apstrādāsim Personas datus, kas attiecas uz jums kā uz sūdzības iesniedzēju (respektīvi, personu,
kura iesniedz sūdzību par produkta kvalitāti), piemēram, vismaz šādu informāciju:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds);
✓ kontaktinformācija (pasta vai elektroniskā pasta (e-pasta) adrese vai
personīgā/darba tālruņa numurs);
✓ jūsu kvalifikācija (gadījumā, ja esat veselības aprūpes speciālists);
✓ kvalitātes sūdzības apraksts;
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks – ja tas ir piemērojami);
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ attiecīgā produkta nosaukums;
jūs vēlēsities kļūt par Zentiva darbinieku un tādēļ aizpildīsit "Pieteikuma veidlapu"
“Pieteikties darbā” veidlapā, kas pieejama, noklikšķinot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu “Karjera”,
vai sazināsities ar mums citā veidā, mēs apstrādāsim Personas datus, kas attiecas uz jums,
piemēram,
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds);
✓ kontaktinformācija (tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese (e-pasts));
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ informācija par vēlamo nodarbošanos/nodaļu/pilsētu;
✓ informācija par izglītību, apmācību un profesionālo pieredzi (informācija, kuru jūs
esat nolēmis atklāt savā dzīves aprakstā (CV));
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks – ja tas ir piemērojami);
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✓ citi dati: dati, kurus jūs esat piekritis sniegt jūsu dzīves aprakstā un/vai motivācijas
vēstulē.
Kandidātu atlases un darbā pieņemšanas procesa īstenošanai mums nav vajadzīgi nekāda cita
veida Personas dati, piemēram (bet neaprobežojoties):
✓ attēls (fotogrāfija);
✓ identifikācijas dokumentu kopijas;
✓ piešķirto izglītības grādu kopijas;
✓ informācija par jūsu veselību utt.
Ja jūs, pamatojoties uz likumu vai vispārējām tiesībām, pārstāvat kādu juridisku personu
(publisku vai privātu, ar vai bez tiesību subjekta statusa), kuras vārdā jūs rīkojaties pret mūsu
Uzņēmumu jebkāda iemesla dēļ jebkādā formā un veidā, attiecībā uz jums mēs apstrādāsim
tādus jūsu Personas datus kā:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds);
✓ kontaktinformācija (pasta/norēķinu adrese, e-pasta adrese, (personīgā/darba)
tālruņa numurs);
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ joma/nodarbošanās (darbavieta, amats, vizītkarte);
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks – ja tas ir piemērojami).
Gadījumā, ja jūs nolemjat noslēgt ar mums līgumu, attiecībā uz jums mēs apstrādāsim tādus
jūsu Personas datus kā:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja numurs/valsts ID);
✓ kontaktinformācija (pasta/rēķinu adrese, (personīgā/darba) tālruņa numurs, e-pasta
adrese);
✓ domēns/nodarbošanās – ja tas ir piemērojami (darbavieta, profesija, amats,
specialitāte, profesionālais grāds, akadēmiskais tituls atkarībā no situācijas);
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks);
✓ dokumenti/pierādījumi saistībā ar līguma izpildi.
Gadījumā, ja jūs esat veselības aprūpes speciālists, attiecībā uz jums mēs apstrādāsim tādus
jūsu Personas datus kā:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, profesionālā ID – ja tas ir piemērojami);
✓ kontaktinformācija ((personīgā/darba) tālruņa numurs, (personīgā/darba) e-pasta
adrese);
✓ domēns/nodarbošanās (darbavieta, profesija, amats, specialitāte, profesionālais
grāds, akadēmiskais tituls);
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks);
✓ attēls (reportāžas uzņēmumi – ja tas ir piemērojami);
✓ balss (atsauksmes – ja tas ir piemērojami).
Ja jūs nolemsit pirkt preces, kuras mēs piedāvājam pārdošanai (piemēram, elektroierīces,
mēbeles, automobiļus, atkritumus utt.), attiecībā uz jums mēs apstrādāsim tādus jūsu Personas
datus kā:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, nodokļu maksātāja numurs / valsts ID);
✓ kontaktinformācija (mājas/rēķinu adrese)
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
✓ paraksts (fizisks un/vai elektronisks);
Ja jūs jebkāda iemesla dēļ nolemsit apmeklēt mūsu uzņēmumu, attiecībā uz jums mēs
apstrādāsim tādus jūsu Personas datus kā:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, ID (tikai lasīšanai), transportlīdzekļa
reģistrācijas numurs (bez reģistrācijas numura atpazīšanas iespējas), darbavieta,
amats, dati, kas izriet no iekšējo apmācību anketas saistībā ar labu ražošanas praksi
un veselību un drošību darba vietā (kur tas ir piemērojami), ierašanās/aiziešanas
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laiks, galamērķis, attēls (bez sejas atpazīšanas iespējas), elektroniskais
hologrāfiskais paraksts);
✓ vispārējie dati par veselības stāvokli (temperatūra, COVID-19 simptomi, pakļautība
COVID-19 riskam).
➢ Ja jūs esat iesaistīts satiksmes negadījumā, kurā iesaistītais transportlīdzeklis ir mūsu īpašums
vai atrodas mūsu lietojumā, un satiksmes negadījums tiek atrisināts ar izlīgumu, attiecībā uz
jums mēs apstrādāsim tādus jūsu Personas datus kā:
✓ identifikācijas dati, kas apliecina, ka jūs esat satiksmes negadījumā iesaistītais
autovadītājs un/vai transportlīdzekļa īpašnieks vai tā aculiecinieks atkarībā no
situācijas (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, autovadītāja tiesības – sērija, numurs,
kategorija, derīguma termiņš atkarībā no situācijas);
✓ kontaktinformācija, kas apliecina, ka jūs esat satiksmes negadījumā iesaistītais
autovadītājs un/vai transportlīdzekļa īpašnieks vai tā aculiecinieks atkarībā no
situācijas (pilna pasta adrese, personīgā/darba tālruņa numurs vai e-pasta adrese
atkarībā no situācijas);
✓ satiksmes negadījuma dati (satiksmes negadījuma datums, vieta, apstākļi, satiksmes
negadījuma shēma);
✓ satiksmes negadījumā iesaistītā transportlīdzekļa dati (marka, modelis, reģistrācijas
numurs, reģistrācijas valsts);
✓ apdrošināšanas dati (apdrošināšana polise (civiltiesiskā atbildība/zaļā karte),
apdrošināšanas sabiedrība (aģentūra vai apdrošināšanas brokeris), apdrošināšanas
polises numurs un termiņš, apdrošināšanas polises zaudējumu segums);
✓ paraksts;
✓ saziņas materiāli (fiziski un/vai elektroniski);
➢ Ja jūs kā ziņotājs par pārkāpumu vai likumpārkāpējs, vai liecinieks, vai trešā puse
nolemjat ziņot par korupcijas vai jebkādu citu gadījumu, attiecībā uz jums mēs
apstrādāsim tādus jūsu Personas datus kā:
✓ identifikācijas dati (vārds, uzvārds, darba un uzturēšanās atļaujas numurs (ja tas ir
piemērojami), paraksts, disciplinārie pasākumi/darbības);
✓ kontaktinformācija (personīgā tālruņa numurs, personīgā e-pasta adrese, saziņas
materiāli, tuvinieka kontaktinformācija ārkārtas gadījumiem).
Neraugoties uz iepriekš teikto, mēs paturam tiesības pieprasīt no jums Personas datus, kas
nepieciešami mūsu likumā un/vai līgumā noteikto saistību un/vai pienākumu izpildei, stingri
saskaņā ar mums piemērotajiem tiesību aktu noteikumiem.
Gadījumā, ja jūs nepiekritīsit sniegt mums savus Personas datus, mēs nevarēsim līdz galam izpildīt
šeit minētas darbības vai darbības, kas ietvertas mūsu tiesiskajos un/vai līgumiskajos pienākumos.
(C) Personas datu apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats

(C.1.) Apstrādes nolūki, kādiem paredzēti Personas dati
Atkarībā no tā, kāds ir mūsu savstarpējo attiecību veids, mēs kā (vienotais) Personas datu pārzinis
apstrādājam jūsu Personas datus saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu noteikumiem, lai
nodrošinātu mūsu uzņēmējdarbības parasto norisi, ko atkarībā no gadījuma var rezumēt šādi:
✓ sabiedrisko un/vai komerciālo attiecību vadība, saziņa, uzņēmējdarbības attīstība;
✓ mūsu produktu un/vai mūsu Uzņēmuma ražoto un/vai izplatīto produktu reģistrācijas, ražošanas,
importa, eksporta un/vai izplatīšanas sistēmas vadība;
✓ kvalitātes sistēmas vadība;
✓ farmakovigilances sistēmas vadība;
✓ cilvēkresursu pieņemšana darbā un cilvēkresursu, arodveselības, drošības un ārkārtas situāciju
pārvaldība, tajā skaitā, bet ne tikai, aizsardzība pret nopietniem pārrobežu apdraudējumiem
veselībai – COVID-19;
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✓ augstu kvalitātes un drošības standartu saglabāšana attiecībā uz veselības aprūpi un medicīnas
produktiem vai medicīnas ierīcēm;
✓ komerciālo līgumu pārvaldība;
✓ finanšu/grāmatvedības dokumentācijas un finanšu līdzekļu pārvaldība;
✓ IT resursu pārvaldība;
✓ juridiskā palīdzība un/vai pārstāvniecība;
✓ dokumentu un arhivēšanas sistēmas pārvaldība;
✓ fiziskās drošības, personu un īpašuma drošības un aizsardzības un ar informācijas apstrādi un
paziņošanu saistīto operatīvo darbību drošības pārvaldība;
✓ mums piemērojamo tiesību aktu prasību izpildes pārvaldība, tajā skaitā saistībā ar kontroles un
izmeklēšanas darbībām un sadarbību ar valsts (centrālajām un/vai vietējam) kompetentajām
institūcijām/iestādēm;
✓ Zentiva aktīvu vai Zentiva klientu un piegādātāju aktīvu aizsardzība;
✓ mūsu iekšējo reģistru/ierakstu/iekšējās uzskaites pārvaldība;
✓ juridiskā ziņošana;
✓ korporatīvā vadība;
✓ pasākumu rīkošana un uzturēšana.
(C.2.) Apstrādes juridiskais pamats
Atkarībā no tā, kāds ir mūsu savstarpējo attiecību veids, mēs apstrādājam ar jums saistītos Personas
datus, ja esam saņēmuši jūsu piekrišanu (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu);
un/vai gadījumā, kad Personas dati nepieciešami līguma izpildei (saskaņā ar VDAR 6. panta
1. punkta b) apakšpunktu); un/vai gadījumā, kad Personas dati nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt
uz mums attiecināmu juridisku pienākumu (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu);
un/vai lai ievērotu noteiktas leģitīmās intereses, ja tās nav svarīgākas par jūsu pamattiesībām un
pamatbrīvībām (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu).
Gadījumā, ja mēs apstrādāsim jūsu Personas datus, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu (piemēram,
gadījumā, ja jūs piesakāties uz amatvietu Zentiva), jūs varēsit jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu
bez maksas, neietekmējot tās apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu pirms
tās atsaukšanas.
Neskarot jūsu pamattiesības un pamatbrīvības, mēs varam apstrādāt Jūsu personas datus, lai ievērotu
noteiktas leģitīmās intereses, piemēram,
✓ pārkāpuma, tostarp interešu konflikta, korupcijas. krāpšanas un nelikumīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijas vai terorisma finansēšanas, novēršana, atklāšana un izmeklēšana;
✓ uzņēmējdarbības attīstība;
✓ komerciālo risku analīze un pārvaldība;
✓ mums, Zentiva grupas juridiskai personai vai citam (līgumiskam) partnerim (visas juridiskās
personas, kas ir Zentiva grupas daļa, var redzēt turpmāk (P) sadaļā) likumīgi vai līgumiski
piešķirto tiesību vai saistību aizsardzība vai īstenošana;
✓ mūsu iekšējo reģistru/ierakstu/iekšējās uzskaites pārvaldība;
✓ organizatorisko resursu pārvaldība;
✓ Zentiva aktīvu vai Zentiva klientu un piegādātāju aktīvu aizsardzība/drošība;
✓ saistībā ar jebkuru prasību, tiesvedību vai procesu (tostarp, bet ne tikai: dokumentu
sagatavošanu un pārskatīšanu; darījuma noslēgšanai nepieciešamās dokumentācijas
sagatavošanu; juridisko konsultāciju saņemšanu un norēķinu atvieglošanu);
✓ atbilstība jebkādiem noteikumiem, normatīvajiem aktiem un regulām, kas piemērojami mūsu
darbībai, tostarp sadarbība ar kompetentajām centrālām un/vai vietējām valsts
institūcijām/iestādēm.
(D)

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem mēs varam izpaust jūsu Personas datus

Jūsu Personas dati paredzēti izmantošanai Zentiva kā (kopīgam) Personas datu pārzinim.
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Lai atvieglotu Zentiva darbību veikšanu saistībā ar apstrādes nolūkiem gadījumos, kur tas ir
piemēroti un aprobežojas ar juridisku un konkrētu nolūku, jūsu Personas dati var tikt izpausti:
✓ jums un, ja attiecināms – jūsu pilnvarotam pārstāvim;
✓ citām juridiskām personām, kuras iekļautas Zentiva grupā (Zentiva grupas juridisko personu
sarakstu varat skatīt turpmāk (P) sadaļā);
✓ citiem (līguma) partneriem (piemēram, (līguma) partneriem, kuri tieši vai netieši iesaistīti jūsu
līguma noslēgšanā, izpildē, grozīšanā un/vai izbeigšanā);
✓ banku iestādēm saistībā ar jebkāda veida naudas pārskaitījumiem;
✓ centrālām un/vai vietējām valsts institūcijām/iestādēm;
✓ operatīvo pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, debitoru parādu pārvaldības un atgūšanas
pakalpojumu sniedzējiem, kurjeriem, telekomunikāciju, IT, arhivēšanas pakalpojumu
sniedzējiem utt.);
✓ mūsu ārējiem konsultantiem (piem., revidentiem, juristiem utt.);
✓ jebkuram iesaistītajam trešās puses pakalpojumu sniedzējam tādā gadījumā, kad mūsu vietnes
lieto trešās puses reklāmu, papildu moduļus vai saturu;
✓ darījumu partneriem, ieguldītājiem, tiesību pārņēmējiem (esošajiem vai potenciālajiem) nolūkā
atvieglot darījumus ar uzņēmējdarbības aktīviem (tostarp, bet neaprobežojoties – apvienošanās,
iegāde, prasījuma tiesību nodošana vai aktīvu pārdošana),
saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem, ko piemēro iepriekš norādītajām saņēmēju kategorijām.
(E) Privātuma politika attiecībā uz bērniem

Mūsu vietne(-es) ir vērsta(-as) uz pieaugušo auditoriju.
Mēs ar nolūku neapstrādājam tāda cilvēka Personas datus, par kuru zinām, ka viņš vēl nav sasniedzis
16 gadu vecumu. Tādu cilvēku Personas dati, kuri vēl nav sasnieguši 16 gadu vecumu, jāapstrādā
tikai ar vecāku vai vecāku tiesību turētāju iepriekšēju piekrišanu. Šādam juridiskajam pārstāvim
jāpiešķir tiesības pēc pieprasījuma apskatīt informāciju, kuru sniedzis cilvēks, kuram vēl nav
16 gadu, un/vai izmantot šīs Privātuma politikas (K) sadaļā noteiktās tiesības.
(F) Personas datu starptautiska pārsūtīšana

Mūsu uzņēmējdarbības starptautiskā rakstura dēļ mums, iespējams, būs jāpārsūta jūsu Personas dati
Zentiva grupā un iepriekš minētajām trešajām personām saistībā ar šajā Privātuma politikā
izklāstītajiem mērķiem. Šī iemesla dēļ mēs varam nosūtīt jūsu Personas datus uz citām valstīm, kur
likumi un datu aizsardzības atbilstības prasības var atšķirties no tām, ko piemēro jūsu mītnes valstī.
Ja mēs pārsūtām jūsu Personas datus no EEZ tādiem saņēmējiem, kuri atrodas ārpus EEZ un kur
nav atbilstošas jurisdikcijas, mēs to darām, pamatojoties uz līguma standartklauzulām. Jūs varat
pieprasīt mūsu līguma standartklauzulu kopiju, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
✓ pasts: Rīga, Ģertrūdes iela 10 – 10, LV-1010 un/vai
✓ e-pasts: DPO(at)zentiva.com.
Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūs pārsūtāt jebkādus Personas datus kādai no Zentiva
struktūrvienībām, kas reģistrēta ārpus EEZ, Zentiva neatbild par šo jūsu Personas datu pārsūtīšanu.
Neraugoties uz to, sākot no jūsu Personas datu saņemšanas brīža, mēs tos apstrādāsim saskaņā ar šīs
Privātuma politikas noteikumiem.
Jūs nebūsit tāda lēmuma subjekts, kura pamatā ir jūsu Personas datu automātiska apstrāde, tostarp
profilēšana.
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(G) Kā mēs nodrošinām jūsu Personas datu drošību

Izmantojot piemērotus tehniskus vai organizatoriskus pasākumus, Zentiva apstrādā jūsu Personas
datus tā, lai nodrošinātu Personas datu atbilstīgu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai
nelikumīgu apstrādi un nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu.
Mums ir politiku, standarta darbības procedūru un apmācību satvars, lai nodrošinātu Personas datu
konfidencialitāti un drošību un regulāri pārskatītu mūsu rīcībā esošo pasākumu piemērotību, lai
tādējādi uzturētu mūsu glabāto Personas datu drošību.
Taču tā kā internets ir atvērta sistēma, informācijas nosūtīšana ar interneta starpniecību nav pilnīgi
droša. Neraugoties uz to, ka mēs īstenosim visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu
jūsu Personas datus, mēs nevaram garantēt to jūsu Personas datu drošību, kas mums nosūtīti ar
interneta starpniecību – jūs pats uzņematies ar šāda veida nosūtīšanu saistītos riskus un jūs pats esat
atbildīgs par visu mums nosūtīto Personas datu drošu nosūtīšanu.
(H) Kā mēs nodrošinām Personas datu precizitāti

Mēs īstenojam pamatotus pasākumus, lai nodrošinātu, ka jūsu Personas dati, kurus
apstrādājam, ir precīzi un, ja nepieciešams, tiek atjaunināti, un apstrādātie Personas dati, kas
ir neprecīzi vai nepilnīgi (ņemot vērā nolūkus, kādiem tie tiek apstrādāti), tiek nekavējoties
dzēsti, laboti vai papildināti.
Laiku pa laikam mēs varam lūgt jūs apstiprināt jūsu Personas datu pareizību. Jūs vienmēr varat
sazināties ar mums, lūdzot labot, papildināt vai dzēst jūsu neprecīzos vai nepilnīgos Personas datus.
Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet (K) sadaļu par to, kādas ir jūsu tiesības saistībā ar
jūsu Personas datiem.
(I) Personas datu minimizācija

Mēs veicam pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai tādā
apjomā, kāds pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkiem.
(J) Jūsu Personas datu glabāšanas periods

Mēs veicam pamatotas darbības, lai nodrošinātu, ka mēs apstrādājam jūsu Personas datus tikai tik
ilgi, cik pamatoti nepieciešams šajā Privātuma politikā norādītajiem nolūkam. Kritēriji, pēc kuriem
nosaka, cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus, ir šādi:
(1) Mēs glabāsim jūsu Personas datus tādā formā, kas ļauj jūs identificēt tikai tik ilgi,
kamēr:
(a) mēs uzturam nepārtrauktas attiecības ar jums (piemēram, mums ir ilgtermiņa,
pastāvīgas attiecības); vai
(b) saskaņā ar likumu mums ir pienākums glabāt jūsu Personas datus (piemēram,
saistībā ar pienākumiem, kas izriet no sociālā nodrošinājuma un pensiju
jautājumiem); vai
(c) jūsu Personas dati nepieciešami šajā Privātuma politikā norādītajiem
likumīgajiem nolūkiem (piemēram, saistībā ar arodveselības un darba
drošības jautājumiem),
papildus:
(2) šādā periodā:
(a) jebkurā piemērojamajā noilguma periodā (t.i., jebkurā periodā, kurā jebkura
persona varētu celt pret mums tiesisku prasību saistībā ar jūsu Personas
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datiem, vai jebkura iestāde var sākt tiesvedību, kurā jūsu Personas dati var
būt būtiski); un
(b) papildu divu (2) mēnešu periodā pēc šāda piemērojamā noilguma perioda
beigām (lai gadījumā, ja persona noilguma perioda beigās iesniedz prasību,
mums joprojām ir pietiekami ilgs laiks, lai identificētu visus Personas datus,
kas būtiski šajā prasībā, vai, ja kāda iestāde ierosina tiesvedību, mums
joprojām ir pieejama atbilstoša dokumentācija),

un:
(3) turklāt, ja tiek celtas kādas būtiskas tiesiskās prasības vai uzsākta kāda cita tiesiska
procedūra, mēs varam turpināt jūsu Personas datu apstrādi tik ilgi, cik nepieciešams
saistībā ar šo prasību vai šādu procedūru.

Periodos, kas minēti iepriekš (a) un (b) apakšpunktos, mēs ierobežosim jūsu Personas datu
apstrādi līdz šādu datu glabāšanai un drošības uzturēšanai, izņemot gadījumus, kad šādi dati
ir jāpārskata saistībā ar jebkādu juridisku prasību, vai jebkurām saistībām saskaņā ar
piemērojamiem tiesību aktiem.
Kad iepriekš (1), (2) un (3) punktā minētie periodi, ciktāl katrs piemērojams, būs beigušies,
mēs vai nu neatgriezeniski dzēsīsim vai iznīcināsim attiecīgos Personas datus, vai arī tos
anonimizēsim.
(K)

Kādas ir jūsu tiesības attiecībā uz jūsu Personas datiem

Ja vien tiesību aktos nav noteikts citādi, jums ir šādas tiesības:
 piekļuves tiesības, kas nozīmē tiesības saņemt apstiprinājumu no mūsu puses par to, vai tiek
apstrādāti jūsu Personas dati, un, ja tas tā ir, piekļūt jūsu Personas datiem un informācijai par
apstrādi;
 tiesības uz labojumu veikšanu, kas nozīmē tiesības bez nepamatotas kavēšanās panākt savu
neprecīzo Personas datu labojumu un/vai nepilnīgo Personas datu papildināšanu, tostarp iesniedzot
papildu paziņojumu;
 tiesības uz dzēšanu/tiesības tikt aizmirstam, t.i., tiesības bez nepamatotas kavēšanās saņemt
no mums jūsu Personas datus, ja jūsu Personas dati vairs nav nepieciešami tiem nolūkiem, kuriem
tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; vai arī jūs atsaucat piekrišanu, uz kuru pamatota apstrāde, un
tai nav cita juridiska pamata; vai arī jūs iebilstat pret apstrādi, un apstrādei nav cita svarīgāka
juridiska pamata; vai jūsu Personas dati ir tikuši nelikumīgi apstrādāti; vai jūsu Personas dati jādzēš,
lai izpildītu mums piemērojamās juridiskās saistības; iepriekš minētie iemesli nav piemērojami tādā
apmērā, ciktāl apstrāde nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvības tiesības; vai tādu
juridisko saistību izpildei, kas apstrādei noteiktas ar likumu, kas mums ir saistošs, vai lai izpildītu
uzdevumu, kas veikts sabiedrības interesēs, vai īstenojot mums uzticētās oficiālās pilnvaras; vai
sabiedrības interešu apsvērumu dēļ sabiedrības veselības jomā; vai arhivēšanas nolūkos
sabiedrības interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos, vai statistikas nolūkos, ciktāl
tiesības uz datu dzēšanu/tiesības tikt aizmirstam var padarīt neiespējamu vai nopietni kaitēt šīs
apstrādes nolūku īstenošanai; vai likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai;
 tiesības uz apstrādes ierobežošanu, kas nozīmē tiesības panākt mūsu veiktās apstrādes
ierobežošanu gadījumos, ja jūs apstrīdat savu Personas datu pareizību laikposmā, kas ļauj mums
pārbaudīt jūsu Personas datu pareizību; vai apstrāde ir nelikumīga, un jūs iebilstat pret savu
Personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasāt ierobežot to izmantošanu; vai arī mums vairs nav
nepieciešami jūsu Personas dati apstrādes nolūkiem, bet jūs tos pieprasāt likumīgu prasību
celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai; vai arī jūs iebilstat pret apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts, vai
mūsu leģitīmie iemesli ir svarīgāki par jūsu;
 tiesības uz datu pārnesamību, kas nozīmē tiesības saņemt jūsu Personas datus, kurus esat
mums iesniedzis, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, un tiesības uz šo datu
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nodošanu citam pārzinim, bez šķēršliem no mūsu puses gadījumos, kad tas tehniski iespējams un
ja apstrāde ir balstīta piekrišanā vai līgumā, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus
līdzekļus;
 tiesības iebilst, t.i., tiesības jebkurā laikā iebilst, pamatojoties uz iemesliem, kas saistīti ar jūsu
konkrēto situāciju, pret jūsu Personas datu apstrādi, kas balstīta tādu uzdevumu izpildē, kas veikti
sabiedrības interesēs, vai īstenojot mums piešķirtās oficiālās pilnvaras, vai uz mūsu leģitīmajām
interesēm, tostarp tajās balstīto profilēšanu, kā rezultātā jūsu Personas datu apstrāde jāpārtrauc,
izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka apstrādei ir pārliecinoši leģitīmi iemesli, kas ir svarīgāki
par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī attiecībā uz likumīgu prasību celšanu, īstenošanu
vai aizstāvēšanu;
 tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta,
pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas, ja mūsu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu
piekrišana;
 tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā;
 tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kura pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, tostarp
profilēšana, kas rada jums tiesiskas sekas vai līdzīgā veidā ievērojami ietekmē jūs, izņemot
gadījumus, kad šāda apstrāde ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu mūsu savstarpējo līgumu,
vai to atļauj likums, kas mums ir saistošs un kurā arī noteikti atbilstoši pasākumi, lai aizsargātu jūsu
kā tiesību subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vai ja apstrāde ir balstīta jūsu
nepārprotamā piekrišanā.

Izņemot tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, pārējās iepriekš norādītās tiesības jūs varat
īstenot, nosūtot rakstveida pieprasījumu:
 uz e-pasta adresi dpo@zentiva.com
 uz Uzņēmuma centrālo biroju Rīgā, Ģertrūdes ielā 10 – 10, LV-1010

Saskaņā ar vispārēju principu mēs nevaram pieņemt no jums verbālus pieprasījumus (pa tālruni vai
personīgi), jo mēs nevaram dot tūlītēju atbildi bez jūsu pieprasījuma iepriekšējas analīzes un jūsu
drošas identifikācijas. Bez liekas kavēšanās un jebkurā gadījumā mēneša laikā pēc pieprasījuma
saņemšanas dienas mēs sniegsim jums informāciju par pasākumiem, ko veicam pēc jūsu
pieprasījuma saņemšanas. Ja nepieciešams, šo laiku var pagarināt par diviem mēnešiem, un šādā
gadījumā mēs mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas informēsim jūs par šo
pagarinājumu un kavēšanās iemesliem.
Jūs neesat tāda lēmuma subjekts, kura pamatā ir tikai automatizēta jūsu Personas datu
apstrāde, tostarp profilēšana.
(L) Tiešais mārketings

Jūs jebkurā laikā varat atteikties no dalības mūsu e-pasta adrešu sarakstā, sazinoties ar datu
aizsardzības speciālistu, kura kontaktinformācija ir norādīta turpmāk (M) sadaļā.
(M) Kontaktinformācija

Jebkurus jautājumus vai bažas attiecībā uz šo Privātuma politiku vai jūsu Personas datu apstrādi jūs
varat nosūtīt datu aizsardzības speciālistam:
Inž. Michal Merta, MBA, MSc., LL.M (datu aizsardzības speciālists)
e-pasta adrese: dpo@zentiva.com
uz Uzņēmuma centrālo biroju Ģertrūdes ielā 10 – 10, LV-1010
(N) Šajā Politikā izmantoto

terminu definīcijas

✓ “Atbilstoša jurisdikcija” ir jurisdikcija, kurā saskaņā ar Eiropas Komisijas oficiālo nostāju
tiek nodrošināts atbilstošs Personas datu aizsardzības līmenis.
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✓ “Saistītais uzņēmums” ir jebkura juridiska persona, kuru attiecīgajā brīdī kontrolē vai
kopīgi kontrolē AI Sirona (Luxembourg) Acquisition S.a.r.l, reģistrācijas Nr. B223382,
adrese 2-4 rue Beck L-1222 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (Luksemburga,
Luksemburgas Lielhercogiste, skatīt (U) sadaļu. Šī dokumenta nolūkiem uzskata, ka
termins “Kontrole” (un tā gramatiskās variācijas) nozīmē i) pilnvaras, tiešas vai netiešas, ar
viena vai vairāku starpnieku starpniecību, dot rīkojumus vadībai vai noteikt politiku
juridiskā personā, izmantojot īpašumtiesības uz balsstiesīgajiem vērtspapīriem, līgumu par
balsstiesībām vai citādi, vai ii) tieša vai netieša līdzdalība, izmantojot vienu vai vairākus
starpniekus, šādas personas rīcībā esošo balsstiesīgo vērtspapīru apjomam vai citu
īpašumtiesībām pārsniedzot piecdesmit procentus (50%), vai jebkuru citu procentuālo daļu,
kas saskaņā ar jebkuriem piemērojamiem tiesību aktiem ļauj īstenot Kontroli.
✓ “Sīkdatne” ir maza datne, kas tiek ievietota jūsu ierīcē, kad jūs apmeklēja kādu tīmekļa
vietni (tajā skaitā mūsu vietnes). Šajā Privātuma politikā atsauce uz “Sīkdatni” nozīmē arī
atsauci uz analoģiskām tehnoloģijām, piemēram, tīmekļa informatoru un tukšiem GIF
attēliem.
✓ “Pārzinis” ir struktūrvienība, kura izlemj, kā un kāpēc tiek apstrādāti Personas dati.
Daudzās jurisdikcijās Pārzinis uzņemas galveno atbildību par piemērojamo datu
aizsardzības tiesības aktu ievērošanu.
✓ “Datu aizsardzības iestāde” ir neatkarīga publiska iestādei, kurai ar likumu noteikts
uzdevums pārraudzīt atbilstību spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem.
✓ “EEZ” ir Eiropas Ekonomikas zona.
✓ “Veselības aizsardzības speciālists” ir persona, kura strādā veselības aprūpes sektorā,
medicīnas sekotrā vai ar tiem saistītās nozarēs. Tā var būt, piemēram, ārsts, slimnīcas
darbinieks, farmaceits.
✓ “Personas dati” ir informācija, kas attiecas uz jebkuru personu vai ar kuru palīdzību
jebkura persona ir tieši vai netieši identificējama, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru,
piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru
vai uz vienu vai vairākiem faktoriem, kas raksturīgi šīs personas fiziskajai, fizioloģiskajai,
ģenētiskajai, garīgajai, ekonomiskajai, kultūras vai sociālajai identitātei.
✓ “Apstrādāt”, “apstrāde” vai “apstrādāts” nozīmē visas darbības, kas tiek veiktas ar
jebkādiem Personas datiem neatkarīgi no tā, vai tās veic automatizēti vai ne, piemēram,
vākšana, reģistrēšana, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveide,
izguve, konsultēšana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot pieejamu,
saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
✓ “Apstrādātājs” ir jebkura persona vai organizācija, kas pārziņa vārdā apstrādā Personas
datus (izņemot pārziņa darbiniekus).
✓ “Sensitīvi personas dati” ir personas dati, kas atklāj rasi vai etnisko piederību, politiskos
uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, informāciju par fizisko
vai garīgo veselību, dzimumdzīvi, jebkuriem reāliem vai iespējamiem noziedzīgiem
nodarījumiem vai sodāmību, valsts personas kodu vai jebkuru citu informāciju. kas var tikt
uzskatīta par sensitīvu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
✓ “Vietne” ir jebkura vietne, kuru pārvalda vai uztur Uzņēmums/Zentiva vai
Uzņēmuma/Zentiva vārdā.
✓ “Līguma standartklauzulas” ir datu pārsūtīšanas klauzulu paraugi, ko pieņēmusi Eiropas
Komisija vai Datu aizsardzības iestāde un apstiprinājusi Eiropas Komisija.
(O) Šīs Privātuma politikas pārskatīšana

Mēs regulāri un bez iepriekšēja brīdinājuma pārskatām šo Privātuma politiku. Mēs informēsim par
jebkuru šīs Privātuma politikas atjauninājumu ar personāla daļas starpniecību, izmantojot
Uzņēmuma/Zentiva iekštīkla lapu un/vai Uzņēmuma ziņojumu dēli un/vai Uzņēmuma/Zentiva
elektroniskās saziņas sistēmu (e- pasts). Mēs iesakām periodiski aplūkot Privātuma politiku, lai
iegūtu informāciju par to, kā mēs apstrādājam Personas datus darba attiecībās.
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(P)

Kopīgo pārziņu saraksts un Zentiva korporatīvā vadība – Zentiva filiāļu saraksts

ZENTIVA KORPORATĪVĀ VADĪBA – ZENTIVA STRUKTŪRVIENĪBU SARAKSTS
Uzņēmuma nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
AL

“Zentiva Pharma Albania”
sh.p.k

L61501034A

Rr. „Themistokli Germenji” Pall.
Ambasador 1, kati 1, Tirāna, Albānija

AT

“Zentiva” GmbH

FN 129221 g

Rosenbursenstraße 2/15, 1010 Vīne,
Austrija

“HERBS Trading” GmbH

FN 138399 d

Am Belvedere 4, Eingang Karl Popper
Straße 4, 1100 Vīne, Austrija

BA

“Zentiva Pharma” d.o.o.

65-01-0116-10

Fra Anđela, Zvizdovića 1, Sarajeva,
Bosnija un Hercegovina

BG

“Zentiva Bulgaria” EOOD

205801872.

7, Iskarsko shosse Blvd., Trade Center
Evropa, Building 15, floor 4, 1528
Sofija, Bulgārija

“Alvogen Pharma Bulgaria”
EOOD

201035481.

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofija, 1680,
Bulgārija

“Alvogen Pharma Trading
Europe” EOOD

201400639.

Floor 1, 86 Bulgaria blvd, Manastirski
Livadi, Vitosha region, Sofija, 1680,
Bulgārija

ALVOGEN CYPRUS
LIMITED

HE 271648

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052 Limasola, Kipra

RUTENGO INVESTMENTS
LIMITED

HE 160948

Omonoias 52, TROODOS COURT,
Floor 1, Flat 3, 3052 Limasola, Kipra

“Zentiva Group”, a.s.

072 54 792

U kabelovny 529/16, 102 00 Prāga 10
– Dolni Meholupi, Čehijas Republika

CY

CZ
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D

“Zentiva”, k.s.

492 40 030

U kabelovny 130, 102 37 Prāga 10 –
Dolni Meholupi, Čehijas Republika

“Theramex Czech Republic”
s.r.o.

046 53 815

Kateřinská 466/40, 120 00 Prāga 2 –
Nove Mesto, Čehijas Republika

“Zentiva Pharma” GmbH

HRB95544

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurte pie
Mainas, Vācija
(korespondences adrese: Linkstraße 2,
D-10785 Berlīne, Vācija)

“Winthrop Arzneimittel”
GmbH

HRB99575

Brüningstr. 50, 65926 Frankfurte pie
Mainas, Vācija
(korespondences adrese: Linkstraße 2,
D-10785 Berlīne, Vācija)

DK

“Zentiva Denmark” ApS

41172029.

c/o Harbour House Sundkrogsgade 21,
2100 KOPENHĀGENA, Dānija

F

“Zentiva France”

407 710 474

35 Rue du Val de Marne 75013
PARĪZE, Francija

HR

“Zentiva” d.o.o.

080774153.

Avenija Većeslava Holjevca 40,
10 000, Zagreba, Horvātija

HU

“Zentiva HU” Kft.

01-09-876879

Árpád fejedelem útja 26-28, 1023
Budapešta, Ungārija
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“Rutengo Hungary
Investments” Kft.

01-09-967175

Bajcsy-Zsilinszky út 41., Budapešta
1065, Ungārija

Aramis Pharma Kft

01-09-873136

Mester utca 28, B. lház. 3. em. 5, 1095
Budapešta, Ungārija
(korespondences adrese: Könyves
Kálmán krt. 11/C. A. épület 3. Emelet,
1097 Budapešta, Ungārija)

CH

“Helvepharm” AG

CHE-105.859.562

Walzmühlestrasse 60, CH-8500
Frauenfelde, Šveice
(korespondences adrese:
Walzmühlestrasse 48, CH-8500
Frauenfelde)

IN

“Zentiva Private” Limited

U24100MH2019FTC32
8411

A-802, 8th Floor, Crescenzo, C/38-39,
G-Block, Bandra Kurla Complex,
Mumbaja 400051, Maharaštra, Indija

IT

“Zentiva Italia” S.r.l.

MI - 1463705

Viale Bodio n° 37/B, 20158 – Milāna,
Itālija

LT

UAB “Alvogen Baltics”

302488462.

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

LU

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

B223382

5, rue des Capucins, L-1313
Luksemburga, Luksemburgas
Lielhercogiste

“AI Excalibur (Luxembourg)”
S.à r.l.

B242040
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5, rue des Capucins, L-1313
Luksemburga, Luksemburgas
Lielhercogiste
“AIvogen IPco” S.à r.l.
(likvidēšanas procesā)

B149131

5, rue Heienhaff, L-1736,
Zeningerberga, Luksemburgas
Lielhercogiste

“Alvogen Balkans
Luxembourg” S.à r.l.

B145518

5, rue Heienhaff, L-1736,
Zeningerberga, Luksemburgas
Lielhercogiste

“Alvogen Malta Operations
ROW Holdings” Ltd.

C75429

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate,
Sangvana SGN 3000, Malta

“Alvogen Malta Operations
(ROW)” Ltd.

C71197

Malta Life Sciences Park, Building 1
Level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann Industrial Estate,
Sangvana SGN 3000, Malta

M
K

“Zentiva Pharma Macedonia
DOOEL Skopje”

6708072.

Jordan Mijalkov No. 48-1/1-2 Skopje,
Ziemeļmaķedonija

NL

“EuroGenerics Holding” B.V.

34157118.

Locatellikade 1, 1076 AZ
Amsterdama, Nīderlande

PL

“Zentiva Polska” Sp.z.o.o.

KRS: 691403.
(REGON: 368094510)

North Gate Buildings,
Bonifraterska Street 17, 00-203
Varšava, Polija

“Alvogen Pharma” Sp.z.o.o.

KRS: 610747.

North Gate Buildings,
Bonifraterska Street 17, 00-203
Varšava, Polija

M

(REGON: 364124728)

“Alvogen Poland” Sp.z.o.o.

KRS: 394178.
(REGON: 301740600)
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North Gate Buildings,
Bonifraterska Street 17, 00-203
Varšava, Polija

PT

“Zentiva Portugal”, Lda

503103551.

Alameda Fernão Lopes, nº16, bloco A,
8º Piso, 1495-190 Alžeša – Portugāle

RO

“Zentiva” S.A.

J40/363/1991

Bulevardul Theodor Pallady nr. 50,
sectorul 3, 032266, Bukareste,
Rumānija

“SOLACIUM PHARMA”
S.R.L.

J40/23565/2007

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, Area A,
3rd floor, District 3, Bukareste,
Rumānija

“BE WELL PHARMA”
S.R.L.

J23/4165/2017

50 Theodor Pallady Blvd.,
Administration Building, C15, 3rd
floor, Area B, Office no. 2, District 3,
Bukareste, Rumānija

“LaborMed-Pharma” SA

J40/21114/2007

032266 Bukareste, 44B Th. Pallady
Blv., 3rd district, Rumānija

“Labormed Pharma Trading”
SRL

J40/2501/2000

032266 Bukareste, 44B Th. Pallady
Blv., 2nd floor, 3rd district, Rumānija

RS

“Zentiva Pharma” d.o.o

20607149.

Milentija Popovica 5v, 2nd floor,
Belgrada – Novi Belgrada, Serbija

RU

“Zentiva Pharma” LLC

1147748135590.

Novoslobodskaya st., 31 / building 4
premises VI, Maskava, 127005,
Krievija
(korespondences adrese: 12
Presnenskaya naberezhnzya
(embankment), 45 floor, office 2,
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Vostok Federation Tower, 123112
Maskava)
“Bittner Pharma” LLC

1097746360271.

18 Suschevsky Val street, Maskava,
127018, Krievija

“Zentiva”, a.s.

31 411 771

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovākija

“Zentiva International” a.s.

35 687 355

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
Slovākija

UA

“Zentiva Ukraine” LLC

38804488.

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

UK

“Zentiva Pharma UK” Limited

02158996.

12 New Fetter Lane, EC4A 1JP,
Londona, Apvienotā Karaliste

SK

(korespondences adrese: Felsted
Business Centre, Felsteda, Eseksa, UK
CM6 3LY)

XK

“Creo Pharma Holdings”
Limited

06096048.

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsteda, Eseksa, CM6 3LY,
Apvienotā Karaliste

“Creo Pharma” Limited

06082846.

Felsted Business Centre, Cock Green,
Felsteda, Eseksa, CM6 3LY,
Apvienotā Karaliste

“ALVOGEN PHARMA
KOSOVO” SH.P.K.

810809410.

LLAPNASELLË, Magjistralja
Prishtinë-Ferizaj KM 7, Kosova

ZENTIVA KORPORATĪVĀ VADĪBA – ZENTIVA FILIĀĻU SARAKSTS
Uzņēmuma
nosaukums

Valsts

Filiāle

Reģistrācijas
numurs

Juridiskā adrese

Bulgārija

ZENTIVA BULGĀRIJAS
FILIĀLE

UIC205052992

7, Iskarsko shosse
Blvd., Trade Center
Evropa, Building 15,
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“Zentiva
Group”, a.s.

“Zentiva
Pharma” d.o.o.

floor 4, 1528 Sofija,
Bulgārija
Igaunija

“Zentiva Group”, a.s. Igaunijas
filiāle

-

Tartu mnt 13, 10145
Tallina, Igaunija

Latvija

“Zentiva Group”, a.s. filiāle
Latvijā

-

Ģertrūdes iela 10-10,
Rīga, LV 1010,
Latvija

Lietuva

“Zentiva Group”, a.s. Lietuvas
filiāle

-

Jogailos str. 9, Viļņa,
Lietuva

Melnkalne

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

30/31-10724-4

Kritskog odreda 4/1
,81000 Podgorica,
Melnkalne

Maķedonija “Zentiva Pharma” d.o.o. –
Pretstavništvo Skopje

4080011519677. Kozara 13A, Skopje,
Maķedonija

Albānija

Alvogen – Zyre Perfaqesimi
Tirane (pasīva)

L11817003

“LaborMedPharma” SA

Moldova

Reprezentanta “LabormedPharma SA” Moldova

1007600076302. MD-2004, 40 Lazo
S. Str., 7th floor,
office no. 4,
Kišiņeva, Moldovas
Republika

“Zentiva
Pharma
Macedonia
DOOEL”

Melnkalne

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

60013042.

Janka Djinovica
familly kvart 2/12,
Podgorica,
Melnkalne

“Alvogen
Pharma
Trading
Europe”
EOOD

Kazahstāna

“Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD” pārstāvniecība
– Kazahstāna

120142012696.

241, Bogenbay batyr
Street, Business
Centre Ordabasy,
050026, Almati,
Kazahstāna

(Представительство
„Алвоген Фарма Трейдинг
Юроп ЕООД“)
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Rruga Themistokli
Germenji,Kulla
Ambasador,Kati 3,
Ap.1,Tirāna,Albānija

Ukraina

“Alvogen Pharma Тrading
Europe EOOD” pārstāvniecība
– Ukraina

26628492.

5-I, Brovarskyi
Avenue, 0200,
Kijeva, Ukraina

(ПРЕДСТАВНИЦТВО
"АЛВОГЕН ФАРМА
ТРЕЙДИНГ ЮРОП ОТОВ")

“Zentiva
International”
a.s.

Rumānija

ZENTIVA INTERNATIONAL
A.S. HLOHOVEC
SUCURSALA BUCURESTI

J40 /2438/2006

50 Th. Pallady Bld.,
3rd District,
Bukareste, Rumānija

“Alvogen
Malta
Operations
(ROW)” Ltd.

Kazahstāna

PREDSTAVITELSTVO
KOMPANII "ALVOGEN
MALTA OPERATIONS
(ROW)" LTD V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN (Sabiedrības
“Alvogen Malta Operations
(ROW)” LTD pārstāvniecība
Kazahstānas Republikā).

160242006543.

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

Ukraina

“Alvogen Malta Operations
(ROW)” Ltd pārstāvniecība

26550287.

02002 Ukraina
Kijeva, Brovarsky
Ave, 5-I

Kazahstāna

PREDSTAVITELSTVO
111242013222.
KOMPANII "KHERBS
TREIDING GMBKH" V
RESPUBLIKE
KAZAKHSTAN" (Sabiedrības
“Herbs Trading” GMBH
pārstāvniecība Kazahstānas
Republikā).

“HERBS
Trading”
GmbH
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ALMATI,
TURKSIB
DISTRICT,
MICRODISTRICT
KAZAKHFILM, 53,
FLOOR 2

