
 

EU‐meddelande till hälso‐ och sjukvårdsanställda den 15 september 
2019    Sida 1 av 6 
 

INCYTE INTEGRITETSMEDDELANDE  
 HÄLSO‐ OCH SJUKVÅRDSANSTÄLLDA SAMT  

AFFÄRSKONTAKTER TILL KLINIKER ELLER APOTEK 

Vi använder detta integritetsmeddelande för att informera dig om vilka personuppgifter vi samlar in från 
dig och vad vi gör med dem när hälso‐ och sjukvårdsanställda eller affärskontakter interagerar med oss, 
inklusive  informellt,  som  en  del  av  Incytes  läkemedelsforskningsaktiviteter,  i  samband  med  ett 
konsultförhållande eller som en del av  Incytes skyldighet att  rapportera säkerhetsinformation till olika 
tillsynsorgan. 
 
När vi samlar in dina personuppgifter: 
 Vidtar vi eller kräver vi lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder (som till exempel 

multifaktorautentisering via lösenord, kryptering, åtkomstbegränsning, osv.) för att skydda dina 
personuppgifter från missbruk eller obehörig ändring, förlust eller åtkomst; 

 Samlar vi in och använder dina personuppgifter endast för det eller de ändamål för vilka vi samlar 
in dem; 

 Samlar vi endast in personuppgifter som vi behöver; och 
 Håller vi dina personuppgifter uppdaterade och ser till att de är korrekta.  

 
Detta sekretessmeddelande ändrades den 15 september 2019. 
 
 

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder och hur länge lagras 
de? 

 
1. Hälso‐ och sjukvårdsanställda (affärskontakter) 
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:  

o Ditt  namn,  yrkesrelaterade  kontaktuppgifter  och  yrkeskvalifikationer  (källor:  offentliga 
källor såsom webbplatser eller tredje parts‐dataleverantörer såsom IQVIA/IMS/Veeva); 

o Information  hänförlig  till  våra  yrkesrelaterade  interaktioner,  t.ex.  besöksanteckningar, 
(källa: direkt från dig); 

o Planera  in  möten  med  dig,  (källa:  direkt  från  dig  eller  från  din  arbetsgivare  eller 
arbetsplats); 

o Information som är relevant för dina yrkesrelaterade intressen såsom reklam, medicinsk‐ 
och  utbildningsrelaterad  information  (källa:  direkt  från  dig  eller  från  en  tredje  parts‐
leverantör); och 

o Ditt potentiella eller faktiska engagemang i våra kliniska utvecklingsprogram (källa: direkt 
från dig; våra kliniska forskningsregister eller offentliga källor såsom vetenskapliga och 
medicinska publikationer, nationella register och Internet). 

 Vi samlar in dessa personuppgifter för att: 
o Planera in möten med dig; 
o Avgöra ditt intresse av att få information om Incytes produkter; 
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o Tillhandahålla  information  som  är  relevant  för  dina  yrkesrelaterade  intressen  såsom 
reklam samt medicinsk‐ och pedagogisk information;  

o Initiering eller uppföljning av kliniska utvecklingsprogram; och 
o Efterleva frivilliga eller lagstadgade offentliggöranden av insynsrapportering eller andra 

lagstadgade skyldigheter. 
 Vi  samlar  in  och  använder  dessa  personuppgifter  om  nödvändigt  baserat  på  vårt  berättigade 

intresse  som  läkemedelstillverkare  eller  baserat  på  ditt  val  att  deltaga  eller  ditt  samtycke.  I 
förekommande  fall  samlar vi  in och använder dessa personuppgifter vid behov baserat på vår 
lagstadgade insynsrapportering eller andra regulatoriska krav. 

 Vi  behåller  och  använder  din  information  så  länge  som  behövs  för  administrationen  av  vårt 
förhållande,  men  för  historiken  om  våra  interaktioner,  inte  längre  än  tre  år  efter  den  sista 
kontakten med dig om du inte ber oss att ta bort dina uppgifter före det datumet eller om inget 
annat krävs enligt offentliggöranden av insynsrapportering eller annan rättslig skyldighet.  
 

2. Forskningspersonal och ‐prövare 
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:  

o Ditt  namn,  yrkesrelaterade  kontaktuppgifter,  yrkeskvalifikationer  och  ‐intressen  (källa: 
tredje parts‐dataleverantör såsom IQVIA/IMS/Veeva eller en CRO eller direkt från dig eller 
din arbetsgivare); 

o Information  hänförlig  till  våra  yrkesrelaterade  interaktioner,  t.ex.  besöksanteckningar, 
(källa: direkt från dig); och, 

o Planering av möten med dig, (källa: direkt från dig). 
 Vi samlar in dessa personuppgifter för att: 

o Samordna ditt engagemang i en Incyte‐sponsrad forskning för att kontakta dig, ingå avtal 
med dig, ge dig information om forskningen och planera in möten och besök med dig; 

o Efterleva Incytes rättsliga skyldigheter i utförandet av dess forskning; och, 
o Efterleva frivilliga eller lagstadgade offentliggöranden om insynsrapportering i tillämpliga 

fall. 
 Vi samlar in och använder dina personuppgifter (1) om nödvändigt baserat på vårt berättigade 

intresse  som  läkemedelstillverkare  för  att  utveckla  nya  läkemedel;  (2)  baserat  på  Incytes 
lagstadgade  skyldigheter  enligt  tillämpliga  lagar;  (3)  vid  utförandet  av  ett  avtal  med  Incyte; 
och/eller (4) baserat på ditt samtycke. 

 Vi  behåller  och  använder  din  information  så  länge  som  behövs  för  administrationen  av  vårt 
affärsförhållande, men inte  längre än trettio år efter det att forskningen har avslutats vilket är 
nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter.  

 
3. Individer som rapporterar om bieffekter/särskild situation/produktklagomål 
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:  

o Ditt  namn,  yrkesrelaterade kontaktuppgifter,  referenser och arbetsgivare  (källa: direkt 
från dig eller en av dina patienter eller patienters vårdgivare). 

 Vi samlar in dessa personuppgifter för att: 
o Förstå  säkerheten  och  effektiviteten  av  Incytes  studieläkemedel  eller  produkter  på 

marknaden; och 
o Efterleva  Incytes  rättsliga  skyldigheter  avseende  forskning  eller  produktion  och 

distribution  av  en  marknadsförd  produkt  för  rapportering  av  säkerhets‐  och 
produktklagomål. 
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 Vi samlar in och använder personuppgifterna baserat på Incytes lagstadgade skyldigheter enligt 
gällande lagar. 

 Vi behåller och använder din information så länge som det krävs för att uppfylla Incytes rättsliga 
skyldigheter enligt gällande lagar, men inte längre än trettio år efter avslutad forskning eller efter 
produktens livslängd vilket är nödvändigt för att uppfylla rättsliga eller lagstadgade skyldigheter. 

  
4. Individer som begär medicinsk information 
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:  

o Ditt  namn,  yrkesrelaterade kontaktuppgifter,  referenser och arbetsgivare  (källa: direkt 
från dig); och 

o Vi  samlar  in  dessa  personuppgifter  för  att  besvara  dina  frågor  relaterade  till  Incyte‐
produkter eller studier eller relaterad information om sjukdomstillstånd. 

 Vi  samlar  in  och  använder  dessa  personuppgifter  om  nödvändigt  baserat  på  vårt  berättigade 
intresse som läkemedelstillverkare för att stödja utvecklingen av nya läkemedel och användning 
av godkända läkemedel. 

 Vi behåller och använder din information så länge som det krävs för att uppfylla Incytes rättsliga 
skyldigheter enligt gällande lagar, men  inte  längre än trettio år efter produktens  livslängd som 
behövs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. 

 
5. Konsulter 
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:  

o Ditt namn, yrkesrelaterade kontaktuppgifter, utbildning, yrkeserfarenhet, kvalifikationer, 
licenser, fotografi och nationella identifierare såsom personnummer eller skattenummer 
(källa:  tredje  parts‐dataleverantör  såsom  IQVIA/IMS/Veeva,  direkt  från  dig  eller  från 
offentliga  källor  såsom vetenskapliga och medicinska publikationer, nationella  register 
och Internet); 

o Information  hänförlig  till  våra  yrkesrelaterade  interaktioner,  som  t.ex.  möten  och 
mötesanteckningar, (källa: direkt från dig); 

o Betalnings‐ och/eller bankuppgifter; och 
o Andra  uppgifter  som  är  nödvändiga  för  att  efterleva  frivilliga  eller  lagstadgade 

offentliggöranden om insynsrapportering 
 Automatiskt  beslutsfattande:  Incyte  använder  en  automatiserad  process  för  att  bestämma 

tillämpliga  betalningsnivåer  för  konsultverksamhet  enligt  dina  kvalifikationer  och  din 
yrkeserfarenhet. Denna process utförs för att ingå ett avtal med dig till priser som kan anses vara 
skäligt  marknadsvärde  (för  regelefterlevnadsändamål).  Du  har  rätt  att  (1)  begära  personlig 
kontakt med en Incyte‐representant i denna process; (2) uttrycka din åsikt om resultatet; och (3) 
bestrida beslutet. Du kan kontakta din  Incyte‐kontakt  för att utöva någon av dessa rättigheter 
eller så kan du kontakta Incytes dataskyddsombud som anges nedan. 

 Vi samlar in och använder dina personuppgifter (1) vid genomförandet av ett avtal med Incyte; 
(2)  baserat  på  Incytes  lagstadgade  skyldigheter  enligt  tillämpliga  lagar;  och  (3)  för  rättsliga 
förfaranden, utredningar och frågor från behöriga myndigheter. 

 Vi  behåller  och  använder  din  information  så  länge  som  behövs  för  administrationen  av  vårt 
förhållande, men inte längre än tre år efter den sista kontakten med dig, om du inte ber oss att ta 
bort dina personuppgifter före det datumet eller om inget annat krävs enligt offentliggöranden 
av insynsrapportering.  
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6. Kliniker eller apotek (affärskontakter) 
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:  

o Ditt namn och yrkesrelaterade kontaktuppgifter (källa: tredje parts‐dataleverantör såsom 
IQVIA/IMS/Veeva eller direkt från dig); och,  

o Information  hänförlig  till  våra  yrkesrelaterade  interaktioner,  som  t.ex.  möten  och 
mötesanteckningar (källa: direkt från dig). 

 Vi samlar in och använder dina personuppgifter (1) vid genomförandet av ett avtal med Incyte; 
(2)  baserat  på  Incytes  lagstadgade  skyldigheter  enligt  tillämpliga  lagar;  och  (3)  för  rättsliga 
förfaranden, utredningar och frågor från behöriga myndigheter. 

 Vi  behåller  och  använder  din  information  så  länge  som  behövs  för  administrationen  av  vårt 
förhållande, men inte längre än tre år efter den sista kontakten med dig, om du inte ber oss att ta 
bort dina personuppgifter före det datumet.  
 

 

Behöver du tillhandahålla dina personuppgifter till oss? 
 
I vissa fall måste du tillhandahålla oss dina personuppgifter för att Incyte ska kunna efterleva lagstadgade 
skyldigheter eller om det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal med dig. I alla andra fall är du inte skyldig 
att tillhandahålla personuppgifter till oss. 
 
 

Vem delar vi dina personuppgifter med? 
 
Incyte delar dina personuppgifter med:  
 
 Andra bolag inom den globala Incyte‐koncernen, var de än befinner sig  

(en lista på alla Incyte‐bolag finns tillgänglig här: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx ); 
 

 Tredje parts‐konsulter, tjänsteleverantörer, samarbetspartners som är under avtal med eller på 
uppdrag av Incyte eller dess dotterbolag, var de än befinner sig;  

 
 Styrelser hänförliga till hälso‐ och sjukvårdsanställda, myndigheter, var de än befinner sig; 

 
 Statliga myndigheter, tillsynsorgan eller offentliga myndigheter, men bara när de kräver att vi gör 

det.  I  vissa  fall  kan  dessa  myndigheter  offentliggöra  dina  personuppgifter  i  enlighet  med 
tillämpliga lagar eller riktlinjer; 
 

 Allmänheten online som en del av frivilliga offentliggöranden om insyn; och 
 

 Till din arbetsgivare, om så krävs av institutionell policy eller statlig myndighet. 
 
 

Var används och lagras dina personuppgifter? 
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Vi överför dina personuppgifter till andra länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Dina personuppgifter överförs: 
 

1.  Till Schweiz och Japan: Schweiz och Japan anses tillhandahålla ett adekvat skydd för 
personuppgifter (för mer information, se här http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).  
 
2.  Inom den globala Incyte‐koncernen i USA och Storbritannien: Vi förlitar oss på Privacy 
Shield för dessa överföringar. Överföringar som görs i enlighet med certifiering av Privacy Shield 
anses tillhandahålla ett adekvat skydd för personuppgifter ((för mer information se här för EU‐
USA och GBR‐USA) (http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN) och här för Schweiz‐USA: 
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐releases.msg‐id‐65210.html). 
 
3.  Till länder där skyddet för personuppgifter inte har fastställts som adekvat av EU: dessa 
länder inkluderar USA (om inte Privacy Shield är tillämpligt), Storbritannien, Indien och Kina. I 
dessa fall kommer vi att se till att alla mottagare av dina personuppgifter är bundna av avtal som 
säkerställer ett lämpligt skydd för personuppgifter enligt de europeiska 
dataskyddsstandarderna. 
 
 

Vilka rättigheter har du? 
 
Du har ett antal rättigheter som gäller för vår användning av dina personuppgifter. Möjligheten att göra 
gällande vissa av dessa rättigheter beror på vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter och 
dina rättigheter kan också vara föremål för vissa villkor och begränsningar. Du kan ha rätt: 
 
 att  få  tillgång  till  dina  personuppgifter  med  information  om  hur  och  på  vilka  grunder  dessa 

personuppgifter behandlas; 
 att  rätta  felaktiga  personuppgifter  (inklusive  rätten  att  få  ofullständiga  personuppgifter 

kompletterade);  
 att  radera  dina  personuppgifter  under  begränsade  omständigheter  där  det  inte  längre  är 

nödvändigt  i  förhållande  till  syftena  för  vilka  de  har  samlats  in  eller  behandlats  eller  där  du 
invänder mot  eller  återkallar  ditt  samtycke.  Denna  rätt  kan  också  gälla  när  behandlingen  var 
olaglig;  

 att begränsa behandlingen av dina personuppgifter där:  
o personuppgifternas riktighet ifrågasätts; 
o behandlingen är olaglig men du invänder mot radering av personuppgifterna; 
o vi inte längre behöver personuppgifterna för syftena som de samlades in men att de krävs 

för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk; 
 att invända mot behandlingen som vi har rättfärdigat med stöd av ett berättigat intresse; 
 att invända mot beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (i den utsträckning som 

detta sker);  
 att  få  en  ut  en  kopia  av  dina  personuppgifter  eller  att  en  kopia  överförs  till  en  tredje  parts‐

personuppgiftsansvarig (dataportabilitet); 
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 att få mer information om vilka skyddsåtgärder som vidtas vid överföring av dina personuppgifter 
utanför EES (om relevant); eller, 

 att lämna in ett klagomål till dataskydds‐/tillsynsorganet som anges nedan. 
 

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål innan vi 
hanterar din begäran.  

 
 

Vem kan du kontakta gällande dina rättigheter? 
 
Personuppgiftsansvarig: Enheten  som avgör  varför och hur dina personuppgifter behandlas  kallas  för 
personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är Incyte‐
organisationen eller dess dotterbolag som listas nedan, beroende på vårt förhållande till dig. Incyte har 
utsett Incyte Biosciences, B.V. som sin juridiska representant för Incytes organisationer och dotterbolag 
utanför EES. 
 
 Hälso‐ och sjukvårdsanställda (affärskontakter): Incytes dotterbolag där du befinner dig eller 

som erbjuder tjänster området där du befinner dig, eller Incyte Biosciences Sàrl. 
 Forskningspersonal och ‐prövare: sponsorn för forskningen som du är prövare för. 
 Individer som rapporterar om bieffekter/särskild situation/produktklagomål: För kliniska 

studieprodukter, sponsorn för forskningen du rapporterar om. För marknadsförda produkter: 
o Frankrike: Incyte Biosciences France 
o Schweiz: Incyte Biosciences International Sàrl. 
o Andra EES‐/EU‐länder: Incyte Biosciences Distribution, B.V. 
o Storbritannien: Incyte Biosciences UK, Ltd. 

 Konsulter: Incytes dotterbolag som du har ett avtal med. 
 Kliniker eller apotek (affärskontakter): det lokala Incyte‐dotterbolaget där du befinner dig eller 

som erbjuder tjänster i området där du befinner dig eller Incytes dotterbolag som din institution 
eller ditt apotek har ett avtal med. 
 

En lista över alla Incyte‐bolag finns tillgänglig under: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx. 
 
Dataskyddsombud hos Incyte: privacy@incyte.com 

 
Dataskyddsmyndighet/Tillsynsorgan: Dataskyddsmyndigheten/tillsynsorganet för behandlingen av dina 
personuppgifter är den myndighet som finns i landet där du bor eller arbetar eller där dina 
personuppgifter behandlas. Mer information om hur du kontaktar dessa myndigheter finns här: 
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en. 
 
 
 


