INCYTES PERSONVERNERKLÆRING
HELSEPERSONELL OG FORRETNINGSKONTAKTER VED
INSTITUSJONER ELLER APOTEK
EU
Vi bruker denne Personvernerklæringen til å informere deg om hvilke personopplysninger vi samler inn
fra deg og hva vi gjør med dem, som helsepersonell eller forretningskontakt som samhandler med oss,
også uformelt, som en del av Incytes farmasøytiske forskningsaktivitet, som en del av et konsulentforhold,
eller som en del av Incytes forpliktelse til å rapportere sikkerhetsinformasjon til forskjellige
myndighetsorganer.
Ved innsamling av personopplysninger:
 Gjennomfører eller krever vi passende tekniske, fysiske og organisatoriske tiltak (for eksempel
multifaktor passordgodkjenning, kryptering, tilgangsbegrensning og så videre) for å beskytte
personopplysninger fra misbruk eller uautorisert endring, tap eller tilgang.
 Samler vi inn og bruker personopplysningene dine bare til formålene vi samler dem inn for.
 Samler vi bare inn de personopplysninger vi trenger.
 Holder vi personopplysningene dine oppdaterte og sørger for at de er korrekte.
Denne Personvernerklæringen ble endret 8. mai 2020.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker, og hvor lenge
lagres de?
1. Helsepersonell – forretningskontakter
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o navnet ditt, bedriftens kontaktinformasjon og faglige kvalifikasjoner, (kilder: offentlige
kilder som nettsteder eller tredjeparts dataleverandører som IQVIA/IMS/Veeva)
o opplysninger spesifikke for våre profesjonelle samhandlinger, f.eks. besøksnotater fra
møter, (kilde: direkte fra deg)
o planlegging av møter med deg, (kilde: direkte fra deg eller fra arbeidsgiver eller
arbeidsplassen)
o opplysninger som er relevant for dine profesjonelle interesser, som for eksempel
salgsfremmende, medisinsk og pedagogisk informasjon (kilde: direkte fra deg eller fra en
tredjepartsleverandør) og
o din potensielle eller faktiske involvering i våre kliniske utviklingsprogrammer (kilde:
direkte fra deg, våre registre for kliniske studier eller offentlige kilder som vitenskapelige
og medisinske publikasjoner, nasjonale registre og internett).
 Vi samler inn disse personopplysningene for å:
o planlegge møter med deg
o finne ut hvilken interesse du har for å motta informasjon relatert til Incyte‐produkter
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gi deg opplysninger som er relevante for dine profesjonelle interesser, som for eksempel
salgsfremmende, medisinsk og pedagogisk informasjon
o sette i gang eller følge opp kliniske utviklingsprogrammer og
o overholde frivillige eller myndighetspålagte forpliktelser til offentliggjøring av
opplysninger, eller andre myndighetspålagte forpliktelser
Vi samler inn og bruker personopplysningene etter behov basert på vår legitime interesse som
legemiddelprodusent eller basert på ditt valg eller samtykke. Der det er aktuelt samler vi også inn
og bruker disse personopplysningene etter behov basert på myndighetspålagte forpliktelser til
offentliggjøring av opplysninger, eller andre myndighetspålagte forpliktelser.
Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å administrere
forholdet til deg. Når det gjelder loggen over samhandlingene våre, oppbevares ikke
opplysningene lenger enn tre år etter den siste kontakten med deg, med mindre du ber oss om å
slette opplysningene dine før denne datoen, eller med mindre annet kreves i henhold til
myndighetspålagte forpliktelser til offentliggjøring av opplysninger, eller andre
myndighetspålagte forpliktelser.
o





2. Forskningsutprøvere og forskerstab
 Vi samler inn og bruker følgende data:
o navnet ditt, bedriftens kontaktinformasjon, faglige kvalifikasjoner og interesser, (kilde:
tredjeparts dataleverandør som IQVIA/IMS/Veeva, en klinisk forskningsorganisasjon,
direkte fra deg eller fra arbeidsgiveren din)
o informasjon spesifikk for våre profesjonelle samhandlinger, f.eks. besøksnotater fra
møter (kilde: direkte fra deg) og
o planlegging av møter med deg (kilde: direkte fra deg).
 Vi samler inn disse personopplysningene for å:
o koordinere din involvering i Incyte‐sponset forskning for å kontakte deg, inngå kontrakt
med deg, gi deg informasjon om forskningen og planlegge møter og avtaler med deg
o overholde Incytes juridiske forpliktelser når det gjelder forskning og
o overholde frivillige eller myndighetspålagte forpliktelser til offentliggjøring av
opplysninger, der det er aktuelt.
 Vi samler inn og bruker personopplysningene dine (1) etter behov basert på vår legitime interesse
som legemiddelprodusent for å utvikle nye legemidler, (2) basert på Incytes juridiske forpliktelser
i henhold til gjeldende lover, (3) i utførelse av en kontrakt med Incyte og/eller (4) basert på
samtykket ditt.
 Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge som nødvendig for administrasjonen av
forretningsforholdet vårt, men ikke lenger enn tretti år etter at forskningen er avsluttet. Dette
som nødvendig for å overholde juridiske eller myndighetspålagte forpliktelser. .
3. Bivirkninger / spesielle situasjoner / produktklager
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o navnet ditt, bedriftens kontaktinformasjon, legitimasjon og arbeidsgiver (kilde: direkte fra
deg eller en av pasientene dine eller pasientens pleier).
 Vi samler inn disse personopplysningene for å:
o forstå sikkerheten og effekten av Incytes studielegemidler eller ‐produkter på markedet
og
o overholde Incytes juridiske forpliktelser når det gjelder forskning eller produksjon og
distribusjon av et markedsført produkt for rapportering av sikkerhet og produktklager.
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Vi samler inn og bruker disse personopplysningene basert på Incytes juridiske forpliktelser i
henhold til gjeldende lovgivning.
Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å overholde Incytes
juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover, men ikke lenger enn tretti år etter at
forskningen er avsluttet eller etter produktets levetid som nødvendig for å overholde juridiske
eller myndighetspålagte forpliktelser.

4. Anmodere om medisinsk informasjon
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o navnet ditt, bedriftens kontaktinformasjon, legitimasjon og arbeidsgiver (kilde: direkte fra
deg) og
o vi samler inn disse personopplysningene for å svare på uoppfordrede spørsmål knyttet til
Incyte‐produkter eller studier eller relatert sykdomsinformasjon.
 Vi samler inn og bruker disse personopplysningene etter behov basert på vår legitime interesse
som legemiddelprodusent for å støtte utviklingen av nye legemidler og bruk av godkjente
legemidler.
 Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å overholde
Incytes juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover, men ikke lenger enn tretti år etter at
forskningen er avsluttet eller etter det markedsførte produktets levetid som nødvendig for å
overholde juridiske eller myndighetspålagte forpliktelser.
5. Konsulenter
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o navnet ditt, bedriftens kontaktinformasjon, utdanning, yrkeserfaring, kvalifikasjoner,
lisenser, foto og nasjonale identifikatorer som personnummer eller skattenummer (kilde:
tredjeparts dataleverandør som IQVIA/IMS/Veeva, direkte fra deg eller fra offentlig kilder
som vitenskapelige og medisinske publikasjoner, nasjonale registre og internett)
o informasjon spesifikke for våre profesjonelle interaksjoner som møter, møtenotater og
lyd‐ eller videoopptak (kilde: direkte fra deg) og
o betaling og/eller bankinformasjon og
o andre opplysninger som er nødvendige for å overholde frivillige eller myndighetspålagte
forpliktelser til offentliggjøring av opplysninger
 Automatisert Beslutningstaking: Incyte bruker en automatisert prosess for å bestemme gjeldende
betalingssatser for konsulentvirksomhet i henhold til kvalifikasjonene og yrkeserfaringen din.
Denne prosessen gjennomføres for å inngå en kontrakt med deg til priser som sannsynligvis vil bli
ansett som rimelig markedsverdi for samsvarsformålDu har rett til (1) å be om inngripen fra en
Incyte‐representant i denne prosessen, (2) uttrykke synspunktene dine angående resultatet og
(3) bestride avgjørelsen. Du kan kontakte Incyte‐kontakten din vedrørende noe av det nevnte,
eller du kan kontakte Incytes Personvernombud som nevnt nedenfor.
 Vi samler inn og bruker personopplysningene dine (1) i utførelse av en kontrakt med Incyte, (2)
basert på Incytes juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover og (3) for rettsforhandlinger,
etterforskning og spørsmål fra kompetente myndigheter.
 Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å administrere
forholdet til deg, men ikke lenger enn tre år etter den siste kontakten med deg, med mindre du
ber oss om å slette personopplysningene dine før denne datoen eller med mindre annet kreves i
henhold til forpliktelser vedrørende offentliggjøring av opplysninger
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6. Forretningskontakter ved institusjoner eller apotek
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o navnet ditt og bedriftens kontaktinformasjon (kilde: tredjeparts dataleverandør som
IQVIA/IMS/Veeva eller direkte fra deg) og
o opplysninger spesifikke for våre profesjonelle samhandlinger som møter og møtenotater
(kilde: direkte fra deg).
 Vi samler inn og bruker personopplysningene dine (1) i utførelse av en kontrakt med Incyte, (2)
basert på Incytes juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover og (3) for rettsforhandlinger,
etterforskning og spørsmål fra kompetente myndigheter.
 Vi oppbevarer og bruker informasjonen din så lenge som det er nødvendig for administrasjonen
av forretningsforholdet vårt, men ikke lenger enn tre år etter den siste kontakten med deg, med
mindre du ber oss om å slette personopplysningene dine før den datoen.

Må du oppgi personopplysningene?
I enkelte tilfeller må du oppgi personopplysningene dine for at Incyte skal kunne oppfylle juridiske eller
myndighetspålagte forpliktelser, eller der det er nødvendig for oss å inngå en kontrakt med deg. I alle
andre tilfeller er du ikke forpliktet til å oppgi personopplysninger.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?
Personopplysningene dine deles av Incyte med:


Andre selskaper i den verdensomspennende Incyte Group, uavhengig av hvor debefinner seg
(en liste over alle Incyte‐selskapene er tilgjengelig nedenfor: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx )



tredjepartskonsulenter, tjenesteleverandører, partnerselskaper som har inngått avtaler med eller
på vegne av Incyte eller deres tilknyttede selskaper, uavhengig av hvor debefinner seg



styrer for helsepersonell, myndigheter, uavhengig av hvor de befinner seg



offentlige etater, tilsynsmyndigheter eller offentlige myndigheter, men bare når de krever at vi
gjør det. I noen tilfeller kan disse offentlige etatene utlevere personopplysningene dine i samsvar
med gjeldende lover eller retningslinjer



offentlig på internett som en del av frivillige forpliktelser vedrørende offentliggjøring av
opplysninger; og



der det kreves av retningslinjer for institusjoner eller myndigheter som er gjeldende for
arbeidsgiveren din.
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Hvor brukes eller lagres personopplysningene dine?
Vi overfører personopplysningene dine til andre land utenfor EØS. Personopplysningene dine blir
overført:
1.
Til Sveits og Japan: Sveits og Japan anses å ha tilfredsstillende regler for personvern (for
ytterligere informasjon, kan du se http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2.
Innenfor den verdensomspennende Incyte‐selskapsgruppen i USA og Storbritannia: Vi er
avhengige av Privacy Shield for disse overføringene. Overføringer foretatt i henhold til Privacy
Shield‐sertifiseringen anses å innebære tilfredsstillende personvernsikkerhet ((for ytterligere
informasjon, kan du se her for EU‐USA og Storbritannia‐USA (http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN) og her for Sveits‐USA:
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐releases.msg‐id‐65210.html ).
3.
Vedrørende land der personvernsikkerheten ikke er ansett å være tilfredsstillende av
EU: Disse landene inkluderer USA (der det ikke er gjort under Privacy Shield), Storbritannia, India
og Kina. I disse tilfellene vil vi sørge for at mottakerne av personopplysningene er
kontraktsbundet av de europeiske personvernreglene.

Hvilke rettigheter har du?
Du har en rekke rettigheter som gjelder vår bruk av dine personopplysninger. Noen av disse rettighetene
avhenger av vårt juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger, og rettighetene dine kan også
være underlagt visse betingelser og begrensninger. Du kan ha rett:










til å få tilgang til personopplysningene dine sammen med informasjon om hvordan og på hvilket
grunnlag personopplysningene dine behandles
til å rette opp uriktige personopplysninger (inkludert retten til å få ufullstendige
personopplysninger komplettert)
til å slette personopplysningene dine under begrensede omstendigheter der det ikke lenger er
nødvendig for formålene de ble samlet inn eller behandlet for, eller der du har innvendinger mot
eller trekker tilbake samtykket ditt. Denne rettigheten kan også gjelde der behandlingen var
ulovlig
til å begrense behandlingen av personopplysningene dine der:
o riktigheten av personopplysningene blir bestridt
o behandlingen er ulovlig, men du har innvendinger mot slettingen av personopplysningene
o vi ikke lenger krever personopplysningene til de formålene de ble samlet inn for, men de
er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare et juridisk krav
å utfordre behandlingen som vi har rettferdiggjort på grunnlag av en legitim interesse
å ha innvendinger mot beslutninger som bare er basert på automatisert behandling (i den grad
disse blir tatt)
å skaffe en bærbar kopi av personopplysningene dine, eller å få en kopi overført til en tredjeparts
behandlingsansvarlig;
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å skaffe mer informasjon om hvordan personopplysningene dine som blir overført utenfor EØS
blir ivaretatt (hvis relevant) eller
å sende en klage til personvern‐/tilsynsmyndigheten som er nevnt nedenfor.

Vi kan be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din og for sikkerhetsformål før vi
behandler forespørselen din.

Hvem kan du kontakte vedrørende rettighetene dine?
Behandlingsansvarlig: Den som bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene dine blir
behandlet, kalles en behandlingsansvarlig.
Behandlingsansvarlig for behandlingen av
personopplysningene dine er Incyte‐organisasjonen eller tilknyttede selskaper som er oppført nedenfor,
avhengig av vår relasjon med deg. For Incyte‐organisasjoner eller tilknyttede selskaper utenfor EØS, har
Incyte valgt Incyte Biosciences, B.V. som sin juridiske representant.







Helsepersonells forretningskontrakt: det Incyte‐tilknyttede selskap der du er eller som betjener
området der du befinner deg, eller Incyte Biosciences Sarl.
Forskningsutprøver og forskerstab: sponsor for forskningen du er utprøver for.
Bivirkninger / spesielle situasjoner / produktklager: For kliniske studieprodukter, sponsor for
forskningen du er en etterforsker for. For markedsførte produkter:
o Frankrike: Incyte Biosciences France
o Sveits: Incyte Biosciences International Sarl.
o Andre EFTA‐/EU‐land: Incyte Biosciences Distribution, B.V.
o Storbritannia: Incyte Biosciences UK, Ltd.
Konsulenter: Det Incyte‐tilknyttede selskap som du har kontrakt med.
Forretningskontakter ved institusjoner eller apotek: Det lokale Incyte‐tilknyttede selskapet der
du befinner deg, eller som betjener området der du befinner deg, eller det Incyte‐tilknyttede
selskapet som institusjonen eller apoteket ditt har kontrakt med.

En liste over Incyte‐selskapene er tilgjengelig nedenfor: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx .
Incytes Personvernombud: privacy@incyte.com
Datatilsynet/tilsynsmyndigheten: Tilsynsmyndigheten for behandlingen avpersonopplysningene dine
er myndigheten som befinner seg i landet der du bor eller jobber eller der personopplysningene dine
blir behandlet. Mer informasjon om hvordan du kontakter disse myndighetene finner du her:
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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