INCYTE PRIVATLIVSPOLITIK
SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE OG INSTITUTIONELLE
ELLER FARMACEUTISKE FORRETNINGSFORBINDELSER
Vi bruger denne privatlivspolitik til at informere dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig, og
hvordan vi anvender dem som sundhedsfagligt personale eller som en forretningsforbindelse, når der
interageres med os som en del af en farmaceutisk Incyte‐forskningsaktivitet, som en del af et
konsulentforhold, eller som en del af Incytes forpligtelse til at rapportere sikkerhedsoplysninger til
forskellige tilsynsmyndigheder.
Når vi indsamler dine personoplysninger:
 Træffer eller kræver vi passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger (såsom
multifaktorgodkendelse af adgangskode, kryptering, adgangsbegrænsning, osv.) for at beskytte
dine personoplysninger mod misbrug eller uautoriseret ændring, tab eller adgang,
 Vi indsamler og bruger kun dine personoplysninger til det eller de formål, hvortil vi indsamler
dem,
 Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige, og
 Vi holder dine personoplysninger ajourførte og sikrer, at de er rigtige.
Denne privatlivspolitik blev ændret den 15. september 2019.

Hvilke personoplysninger indsamler og bruger vi, og hvor længe
opbevares de?
1. Forretningsforbindelser inden for sundhedsvæsenet
 Vi indsamler og bruger følgende personoplysninger:
o Dit navn, forretningsmæssige kontaktoplysninger og faglige kvalifikationer (kilder:
offentlige
kilder
såsom
hjemmesider
eller
tredjepartsdataudbydere
fx
IQVIA/IMS/Veeva),
o Oplysninger, der stammer fra for vores faglige interaktioner, f.eks. mødenotater (kilde:
direkte fra dig),
o Planlægning af møder med dig (kilde: direkte fra dig, din arbejdsgiver eller dit
forretningssted),
o Oplysninger, der er relevante for dine faglige interesser, såsom salgsfremmende,
medicinske og uddannelsesmæssige oplysninger (kilde: direkte fra dig eller fra en
tredjepartsudbyder), og
o Dit potentielle eller faktiske involvering i vores kliniske udviklingsprogrammer (kilde:
direkte fra dig, fortegnelser over over vores kliniske forsøg eller offentlige kilder såsom
videnskabelige og medicinske publikationer, nationale registre og internettet).
 Vi indsamler disse personoplysninger for at:
o Planlægge møder med dig,
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Vurdere din interesse i at modtage oplysninger vedrørende Incyte‐produkter,
Tilvejebringe oplysninger, der er relevante for dine faglige interesser, såsom
salgsfremmende, medicinske og uddannelsesmæssige oplysninger,
o Indlede eller følge op på kliniske udviklingsprogrammer, og
o Overholde
frivillige
eller
regulatoriske
krav
om
oplysninger
til
gennemsigtighedsrapportering eller andre lovgivningsmæssige forpligtelser.
Vi indsamler og bruger disse personoplysninger i nødvendigt omfang baseret på vores legitime
interesse som producent af lægemidler eller baseret på dit samtykke. Hvis det er relevant,
indsamler og bruger vi også disse personoplysninger i nødvendigt omfang baseret på vores
lovpligtige gennemsigtighedsrapportering eller andre lovmæssige krav.
Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for administration af vores
indbyrdes forhold, og ikke længere end tre år efter den sidste kontakt med dig, medmindre du
anmoder os om at slette dine oplysninger før denne dato, eller andet er påkrævet i henhold til
krav til vores gennemsigtighedsrapportering eller andre lovgivningsmæssige forpligtelser.
o
o





2. Forskere og forskningspersonale
 Vi indsamler og bruger følgende oplysninger:
o Dit navn, forretningsmæssige kontaktoplysninger, faglige kvalifikationer og interesser
(kilde: tredjepartsdataudbyder såsom IQVIA/IMS/Veeva, en CRO eller direkte fra dig
eller din arbejdsgiver),
o Oplysninger, der stammer fra for vores faglige interaktioner, fx mødenotater,, (kilde:
direkte fra dig), og,
o Planlægning af møder med dig, (kilde: direkte fra dig).
 Vi indsamler disse personoplysninger for at:
o Administrere din deltagelse i Incyte‐sponsoreret forskning, for at kunne kontakte dig,
indgå kontrakt med dig, tilvejebringe oplysninger for dig om forskningen og planlægge
møder og aftaler med dig,
o Overholde Incytes juridiske forpligtelser i forbindelse med udførelsen af forskning, og
o Overholde frivillige eller regulatoriske krav til gennemsigtighedsrapportering, hvis
relevant.
 Vi indsamler og bruger dine personoplysninger (1) i nødvendigt omfang baseret på vores
legitime interesse som producent af lægemidler under udvikling af nye lægemidler, (2) baseret
på Incytes juridiske forpligtelser i henhold til gældende love, (3) til opfyldelse af en kontrakt med
Incyte, og/eller (4) baseret på dit samtykke.
 Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for administration af vores
forretningsforhold, men ikke længere end tredive år efter afslutningen af forskningen, hvilket er
nødvendigt for at overholde juridiske eller regulerende forpligtelser.
3. Anmeldere af bivirkninger/særlige situationer/produktklager
 Vi indsamler og bruger følgende personoplysninger:
o Dit navn, forretningsmæssige kontaktoplysninger, legitimationsoplysninger og
arbejdsgiver (kilde: direkte fra dig, en af dine patienter eller patienters plejepersonale).
 Vi indsamler disse personoplysninger for at:
o Forstå sikkerheden og effektiviteten af Incytes forsøgslægemidler eller produkter på
markedet, og
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Overholde Incytes juridiske forpligtelser i forbindelse med udførelse af forskning eller
fremstilling og distribution af et markedsført produkt med henblik på rapportering af
sikkerheds‐ og produktklager.
Vi indsamler og bruger disse personoplysninger baseret på Incytes juridiske forpligtelser i
henhold til gældende lovgivning.
Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt, for at overholde Incytes
juridiske forpligtelser i henhold til gældende love, men ikke længere end tredive år efter
afslutningen af forskningen eller efter produktets levetid, i nødvendigt omfang for at overholde
juridiske eller regulatoriske forpligtelser.
o




4. Personer, der anmoder om medicinske oplysninger
 Vi indsamler og bruger følgende personoplysninger:
o Dit navn, forretningsmæssige kontaktoplysninger, legitimationsoplysninger og
arbejdsgiver (kilde: direkte fra dig), og
o Vi indsamler disse personoplysninger for at besvare dine uopfordrede spørgsmål
vedrørende Incyte‐produkter, forsøg eller relaterede oplysninger om sygdomstilstande.
 Vi indsamler og bruger disse personoplysninger i nødvendigt omfang baseret på vores legitime
interesse som producent af lægemidler til at understøtte udviklingen af nye lægemidler og
brugen af godkendte lægemidler.
 Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde Incytes
juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, men ikke længere end tredive år efter
afslutningen af det markedsførte produkts levetid, i nødvendigt omfang for at overholde
juridiske eller regulatoriske forpligtelser.
5. Konsulenter
 Vi indsamler og bruger følgende personoplysninger:
o Dit navn, forretningsmæssige kontaktoplysninger, uddannelse, erhvervserfaring,
kvalifikationer, autorisationer, foto og nationale identifikatorer såsom CPR‐nummer
eller
skatteregistreringsnummer
(kilde:
tredjepartsdataudbyder
såsom
IQVIA/IMS/Veeva, direkte fra dig eller fra offentlige kilder fx videnskabelige og
medicinske publikationer, nationale registre og internettet),
o Oplysninger, der er specifikke for vores faglige interaktioner, såsom mødenotater, (kilde:
direkte fra dig),
o Betalings‐ og/eller bankoplysninger, og
o Andre oplysninger, der er nødvendige for at overholde enhver frivillig eller lovpligtig
gennemsigtighedsrapportering
 Automatiske afgørelser: Incyte bruger en automatiseret proces til at fastlægge gældende
betalingssatser for konsulentaktiviteter i henhold til dine kvalifikationer og erhvervserfaring.
Denne proces udføres af compliance hensyn for at indgå en kontrakt med dig til satser, der
sandsynligvis vil blive anset for markedspriser. Du har ret til at (1) anmode om indgreb fra en
Incyte‐repræsentant i denne proces, (2) give udtryk for dit synspunkt med hensyn til resultatet,
og (3) bestride beslutningen. Du kan tale med din Incyte‐kontakt for at udøve en af disse
rettigheder, eller du kan kontakte Incytes databeskyttelsesrådgiver som angivet nedenfor.
 Vi indsamler og bruger dine personoplysninger (1) under opfyldelsen af en kontrakt med Incyte,
(2) baseret på Incytes juridiske forpligtelser i henhold til gældende love, og (3) til retssager,
undersøgelser og spørgsmål fra kompetente myndigheder.
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Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til administration af dette
forhold, men ikke længere end tre år efter den sidste kontakt med dig, medmindre du anmoder
os om at slette dine personoplysninger før denne dato, eller andet kræves i henhold til vores
gennemsigtighedsrapportering.

6. Forretningsforbindelser hos institutter eller apoteker
 Vi indsamler og bruger følgende personoplysninger:
o Dit navn, forretningsmæssige kontaktoplysninger (kilde: tredjepartsdataudbyder såsom
IQVIA/IMS/Veeva eller direkte fra dig), og
o Oplysninger, der er specifikke for vores faglige interaktioner, såsom mødenotater (kilde:
direkte fra dig).
 Vi indsamler og bruger dine personoplysninger (1) under opfyldelsen af en kontrakt med Incyte,
(2) baseret på Incytes juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, og (3) til
retssager, undersøgelser og spørgsmål fra kompetente myndigheder.
 Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til administration af vores
forretningsforhold, men ikke længere end tre år efter den sidste kontakt med dig, medmindre
du anmoder os om at slette dine personoplysninger før denne dato.

Skal du give os dine personoplysninger?
I visse tilfælde skal du give os dine personoplysninger, således at Incyte kan opfylde regulatoriske eller
juridiske forpligtelser, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan indgå en kontrakt med dig. I alle andre
tilfælde er du ikke forpligtet til at give os eventuelle personoplysninger.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Dine personoplysninger deles af Incyte med:


Andre selskaber i den verdensomspændende Incyte‐koncern, uanset hvor de befinder sig
(en liste over alle Incyte‐selskaber er tilgængelig under: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx ),



Tredjepartskonsulenter, tjenesteudbydere, partnerselskaber, der kontraheres af eller på vegne
af Incyte eller dets tilknyttede selskaber, uanset hvor de befinder sig,



Nævn for sundhedsfagligt personale, myndigheder, uanset hvor de befinder sig,



Statslige myndigheder, tilsynsmyndigheder eller offentlige myndigheder, men kun når det er
påkrævet. I nogle tilfælde kan disse statslige myndigheder offentliggøre dine personoplysninger
i overensstemmelse med gældende lovgivning eller retningslinjer,



Offentligt online som en del af frivillige gennemsigtighedsoplysninger, og



Hvis det kræves af institutionelle politikker eller et statslig organ, til din arbejdsgiver.
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Hvor bliver dine personoplysninger brugt eller opbevaret?
Vi overfører dine personoplysninger til andre lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS). Dine personoplysninger overføres:

1.
Til Schweiz og Japan: Schweiz og Japan betragtes som lande, der har et tilstrækkeligt
sikkerhedsniveau (for yderligere oplysninger, se her http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2.
Inden for de verdensomspændende Incyte‐koncernselskaber i USA og Storbritannien: Vi
påberåber os Privacy Shield‐aftalen til disse overførsler. Overførsler, der udføres på grundlag af
Privacy Shield‐certificering betragtes som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ((for
yderligere oplysninger, se her for EU‐USA og Storbritannien‐USA) (http://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN), og her for
Schweiz‐USA: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐releases.msg‐id‐
65210.html).
3.
Til lande, hvor databeskyttelsesniveauet ikke betragtes som værende tilstrækkeligt af
Den Europæiske Union: disse lande omfatter USA (hvis overførsler ikke foretages i henhold til
Privacy Shield‐aftalen), Storbritannien, Indien og Kina. I disse tilfælde sikrer vi, at eventuelle
modtagere af dine personoplysninger er kontraktmæssigt bundet til de europæiske
databeskyttelsesstandarder.

Hvilke rettigheder har du?
Du har en række rettigheder, der gælder for vores brug af dine personoplysninger. Tilgængeligheden af
nogle af disse rettigheder afhænger af vores retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger, og
dine rettigheder kan også være underlagt visse betingelser og begrænsninger. Du kan have ret til at:









få indsigt i dine personoplysninger sammen med oplysninger om, hvordan og på hvilket grundlag
de pågældende personoplysninger behandles,
berigtige unøjagtige personoplysninger (herunder retten til at få ufuldstændige
personoplysninger fuldstændiggjort),
under visse betingelser, få slettet dine personoplysninger, hvor de ikke længere er nødvendige i
forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet, eller hvis du gør indsigelse eller
trækker dit samtykke tilbage. Denne ret kan også gælde, hvis behandlingen var ulovlig,
til at begrænse behandling af dine personoplysninger, hvis:
o nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides,
o behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen af personoplysningerne,
o vi ikke længere skal bruge personoplysningerne til de formål, hvortil de blev indsamlet,
men de er nødvendige til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav,
til at bestride behandling, som vi har retfærdiggjort på grundlag af en legitim interesse,
til at gøre indsigelse mod beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiske afgørelser (i
det omfang disse træffes),
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til at modtage en trykt kopi af dine personoplysninger eller få en kopi overført til en
tredjepartsdataansvarlig,
til at modtage flere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne, i henhold til hvilke dine
personoplysninger overføres uden for EØS (hvis relevant), eller,
til at indgive en klage til databeskyttelses‐/tilsynsmyndigheden som angivet nedenfor.

Vi kan anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager,
inden vi behandler din anmodning.

Hvem kan du kontakte vedrørende dine rettigheder?
Dataansvarlig: Enheden, der bestemmer, hvorfor og hvordan dine personoplysninger behandles, kaldes
en dataansvarlig. Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er Incyte‐
organisationen eller det tilknyttede selskab, der er anført nedenfor, afhængigt af vores forhold til dig.
For Incyte‐organisationer eller tilknyttede selskaber beliggende uden for EØS, har Incyte valgt Incyte
Biosciences, B.V., som sin juridiske repræsentant.







Forretningsforbindelser inden for sundhedsvæsenet: det tilknyttede Incyte‐selskab, hvor du
befinder dig, eller som opererer i det område, hvor du befinder dig, eller Incyte Biosciences Sarl.
Forskere og forskningspersonale: sponsoren for den forskning, for hvilken du er forsker.
Anmeldere af bivirkninger /særlige situationer/produktklager: For kliniske forsøgsprodukter,
sponsoren for den forskning, du anmelder. For markedsførte produkter:
o Frankrig: Incyte Biosciences France
o Schweiz: Incyte Biosciences International Sarl.
o Andre EØS‐/EU‐lande: Incyte Biosciences Distribution, B.V.
o Storbritannien: Incyte Biosciences UK, Ltd.
Konsulenter: det tilknyttede Incyte‐selskab, som du har indgået en kontrakt med.
Forretningsforbindelser hos institutter eller apoteker: det lokale tilknyttede Incyte‐selskab,
hvor du befinder dig, eller som betjener det område, hvor du befinder dig, eller det tilknyttede
Incyte‐selskab, som dit institut eller apotek indgår kontrakt med.

En liste over alle Incyte‐selskaber er tilgængelig under: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx .
Databeskyttelsesrådgiveren hos Incyte: privacy@incyte.com
Databeskyttelsesmyndighed/Tilsynsmyndighed: Databeskyttelsesmyndigheden/tilsynsmyndigheden
for behandling af dine personoplysninger er den myndighed, der er beliggende i det land, hvor du bor
eller arbejder, eller hvor dine personoplysninger behandles. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan
du kontakter disse myndigheder her: https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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