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EFPIA Datu izpaušanas metodika
Šis metodiskais materiāls ir paredzēts, lai palīdzētu saprast, kā tiek izpausti dati, kas attiecas uz uzņēmuma Santen Oy
un to filiāļu (Santen) sniegto atbalstu veselības aprūpes speciālistiem (VAS) un veselības aprūpes iestādēm (VAI)
iepriekšējā kalendārajā gadā.
Santen ir Japānas farmācijas uzņēmums, kas specializējas oftalmoloģijā. Tas dibināts 1890. gadā un Japānā ir līderis
oftalmoloģijas preparātu ražošanā. Santen ilgtermiņa redzējums ir līdz 2020. gadam kļūt zināmam un būt
pārstāvētam pasaules oftalmoloģijas preparātu tirgū. Šī stratēģija ietver arī Eiropu, kur Santen ir atvēris jaunas filiāles
un pārstāvniecības, īpašu uzmanību veltot glaukomas un sausās acs slimību ārstēšanai, kā arī inovatīvu produktu
radīšanai, lai labāk apmierinātu pacientu individuālās vajadzības.
Eiropā Santen ir pārstāvēts aptuveni 20 gadus un tas turpina nostiprināt savas pozīcijas Eiropas valstīs, lai visiem
pacientiem un veselības aprūpes speciālistiem būtu pilnībā pieejamas uzņēmuma piedāvātās novatoriskās ārstēšanas
metodes.
Turpinājumā sniegtā informācija palīdzēs izprast mūsu pieeju datu izpaušanai.
Līgumi ar VAS un VAI

Līgumi tiek slēgti par katru sniegto pakalpojumu atsevišķi, piemēram, par piedalīšanos
konsultatīvās grupas sanāksmē vai uzstāšanos ar lekciju. Starp Santen un VAS vai VAI
var būt noslēgti līgumi arī uz vairākiem gadiem.

Ziedojumi, stipendijas
un sponsorēšana

Santen izpratnē ziedojumi un stipendijas ir vienpusēja atbalsta sniegšana. Attiecībā uz
ziedojumu, atbalsta sniegšanai nav konkrēta mērķa, toties tāds ir attiecībā uz
stipendiju. Uzņēmums, ne nododot ziedojumu, ne piešķirot stipendiju, no saņēmēja
negaida pretpakalpojumu.
Santen, atbalstot VAS un VAI, pakalpojumu līgumus un sponsorēšanu uzskata par
divpusēju atbalsta sniegšanu, kad apmaiņā pret sniegto atbalstu Santen saņem
noteiktus pakalpojumus, piemēram, iespēju piedalīties kongresā ar izstādes stendu,
konsultāciju vai lekciju. Atbilstoši EFPIA VAS sponsorēšanas definīcijai (13. punkts)
divpusējības principā pastāv izņēmums, kad pēc sponsorēta mācību vai zinātniska
kongresa apmeklējuma netiek sagaidīts pretpakalpojums.

Atļauja izpaust datus

Nodokļi

Santen aicina katru VAS, kam tiek sniegts atbalsts, noslēdzot individuālu līgumu un (vai)
vienošanos par atsevišķu datu izpaušanas reizi, sniegt piekrišanu savas personiskās
informācijas izpaušanai konkrētā atbalsta sniegšanas laikā.
Mēs neieturam nekādus nodokļus no mūsu sniegtā atbalsta, bet savos līgumos ar VAS
skaidri norādām, ka VAS jāsamaksā visi nodokļi, ja tādi ir piemērojami.

PVN

Par VAS honorāriem netiek maksāts PVN, bet šis nodoklis ir ietverts izdevumos.

Valūta

Vairumā gadījumu atbalsts tiek sniegts vietējā valūtā, piemēram, eiro, bet, ja atbalsts
sniegts citā valūtā, summa tiek konvertēta vietējā valūtā pēc dominējošā maiņas kursa.

Pārrobežu maksājumi

Atbalsta sniegšana VAS konkrētā valstī no citām Santen filiālēm arī tiek atspoguļota
publicētajā ziņojumā.

Nemonetāra atbalsta
sniegšana

Santen attiecīgajā valstī var sniegt arī nemonetāru atbalstu. Ja nepieciešams, ziņojumā
tiek publicēta atbalstam līdzvērtīgā summa vietējā valūtā.

