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INCYTE PRIVACYVERKLARING  
NIET-ONDERZOEKSPATIËNTEN 

We gebruiken deze privacyverklaring om u te informeren welke persoonsgegevens we verzamelen van 
patiënten die door  Incyte  goedgekeurde producten gebruiken, die een patiënttraject delen of op een 
andere  manier  contact  met  Incyte  hebben,  of  als  onderdeel  van  Incyte’s  verplichting  om 
veiligheidsinformatie  aan  verschillende  regelgevende  instanties  te melden.    Als  u  deelneemt  aan  een 
farmaceutische  onderzoeksactiviteit  van  Incyte,  raadpleeg  dan  de  Incyte  privacyverklaring  voor 
onderzoeksdeelnemers. 
 
Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen: 
 Nemen  of  eisen  wij  passende  technische,  fysieke  en  organisatorische  maatregelen  (zoals 

multifactor  password  authenticatie,  encryptie,  toegangsbeperking,  etc.)  om  uw 
persoonsgegevens  te  beschermen  tegen  misbruik  of  ongeautoriseerde  wijziging,  verlies  of 
toegang; 

 Verzamelen  en  gebruiken  wij  uw  persoonsgegevens  alleen  voor  het  doel  of  de  doeleinden 
waarvoor wij deze verzamelen; 

 Verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die wij nodig hebben; en 
 Houden wij uw persoonsgegevens actueel en zorgen wij ervoor dat deze juist zijn.  

 
Deze Privacyverklaring werd op 15 november 2019 gewijzigd. 
 
 

Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we? 
 
Als u een patiënt bent die een door Incyte goedgekeurd product gebruikt of met Incyte contact opneemt 
om een reden die niet  te maken heeft met farmaceutische onderzoeksactiviteiten, verzamelen we uw 
persoonsgegevens om een of meerdere van de volgende redenen:  
 
1. Klachtenrapporten  met  betrekking  tot  bijwerkingen/bijzondere  situaties/producten  bij  het 

innemen van onze producten kan het soms gebeuren dat u gezondheidsproblemen ervaart waarvan 
u  of  uw  arts  vindt  dat  ze  aan  Incyte  moeten  worden  gemeld  en  die  vanwege  veiligheidswetten 
verplicht gemeld moeten worden.   Soms zal uw arts deze melden als hij of  zij  contact met  Incyte 
opneemt om vragen over uw gezondheidszorg te stellen.  In andere gevallen is het mogelijk dat u een 
klacht over ons product aan ons meldt.  In deze gevallen geldt het volgende: 
 Wij verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens: 

o Uw  naam,  contactgegevens,  geslacht,  leeftijd  of  geboortejaar  en  eventuele 
gezondheidsgegevens die te maken hebben met een bijwerking en/of speciale situatie (bron: 
naam en contactgegevens – direct afkomstig van u en alleen als u de melder bent, alle andere 
persoonsgegevens direct afkomstig van u of uw arts of zorgverlener.) 

 Wij verzamelen deze persoonsgegevens om: 
o De veiligheid en doeltreffendheid van de onderzoeksgeneesmiddelen van Incyte op de markt 

te begrijpen; en 
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o De wettelijke verplichtingen van Incyte na te komen bij de productie, distributie en verkoop 
van een op de markt gebracht product met betrekking  tot het melden van veiligheids‐ en 
productklachten. 

 Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens op basis van de wettelijke verplichtingen 
van Incyte onder de toepasselijke wetgeving.  Met betrekking tot uw gezondheidsgegevens, die 
worden beschouwd als een 'bijzondere categorie' van persoonsgegevens, vertrouwen we ook op 
het algemeen belang om hoge kwaliteitsnormen van onze geneesmiddelen te garanderen. 

 Wij bewaren en gebruiken uw informatie zo  lang als nodig  is om te voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen van Incyte onder de toepasselijke wetgeving, maar niet langer dan dertig jaar na 
de afsluiting  van het  klinisch onderzoek of het  einde van de  levensduur  van het  in de handel 
gebrachte  product  voor  zover  dit  nodig  is  om  te  voldoen  aan  de  wettelijke  of  regelgevende 
verplichtingen. 

  
2. Advies: U kunt besluiten om ons te helpen uw medische aandoening en uw inzichten meer in detail 

te begrijpen door ons advies te geven, zoals het delen van uw patiënttraject of het geven van feedback 
over materialen die we van plan zijn te gaan gebruiken.  In deze gevallen geldt het volgende: 
 Wij verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens:  

o Als u uw verhaal met ons deelt of feedback geeft: 

 Uw  naam,  contactgegevens  en  eventuele  gezondheids‐  of  persoonsgegevens met 
betrekking  tot  het  advies.   Wij  informeren  u  over  de  bijzondere  categorieën  van 
persoonsgegevens die van belang zijn als u diensten verleent op het moment dat we 
met u gaan samenwerken (bron: direct afkomstig van u); en 

 Specifieke  informatie  over  onze  interacties  zoals  vergaderingen  en  notulen  van 
vergaderingen (bron: direct afkomstig van u). 

 Wij vertrouwen op uw  toestemming voor de verwerking van deze gegevens.   Met 
betrekking tot uw gezondheidsgegevens, die worden beschouwd als een 'bijzondere 
categorie' persoonsgegevens, vertrouwen we ook op uw toestemming. 

o Voor onkostenvergoeding (indien van toepassing): 

 Uw naam, contactgegevens en betalings‐ of bankdetails (bron direct afkomstig van 
u).  

 We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op basis van de uitvoering van 
een contract met Incyte.   

 Wij bewaren en gebruiken uw informatie zolang als nodig is voor de uitvoering van deze relatie, 
maar niet langer dan drie jaar na het laatste contact met u.  

 
3. Software  applicaties  voor  patiënten  soms  stellen  we  naar  websites  gelinkte  applicaties  ter 

beschikking  om  u  te  helpen  uw  medische  aandoening  te  begrijpen,  zoals  CML  Life.  Voor  deze 
applicaties geldt het volgende (voor websites, raadpleeg onze Online Bezoekersverklaring): 
  Wij verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens:  

o Uw  naam,  contactgegevens  en  gezondheids‐  of  persoonsgegevens  die  u  in  de  applicatie 
invoert (bron: direct van u afkomstig). 

 Wij  verzamelen  deze  persoonsgegevens  om  u  de  applicatie  ter  beschikking  te  stellen  en  het 
gebruik  van  de  applicatie  eenvoudiger  voor  u  te  maken.    **Houd  er  rekening  mee  dat  de 
persoonsgegevens  die  u  in  de  applicatie  invoert  niet  aan  Incyte  worden  verstrekt  door  de 
leverancier die de applicatie voor ons host. 

 We  verzamelen  en  gebruiken  deze  persoonsgegevens  indien  nodig,  gebaseerd  op  uw 
toestemming  als  u  zich  aanmeldt  om  de  applicatie  te  gebruiken.    Met  betrekking  tot  uw 
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gezondheidsgegevens, die worden beschouwd als een 'bijzondere categorie' persoonsgegevens, 
vertrouwen wij ook op uw toestemming. 

 Wij bewaren en gebruiken uw informatie zo lang als nodig voor uw gebruik van de applicatie.  
 

4. Gebruik  in schrijnende gevallen: soms  is een product van  Incyte dat voor een bepaalde medische 
aandoening werd onderzocht  niet  goedgekeurd  voor  de  verkoop door  de  overheidsdiensten  voor 
gezondheidszorg  in uw  land en/of  is nog niet voor de verkoop  in uw  land beschikbaar.   Dergelijke 
producten kunnen mogelijk na een verzoek van uw arts aan u ter beschikking worden gesteld.  In deze 
gevallen geldt het volgende:   
 Wij verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens:  

o Een aan u door uw arts toegewezen patiëntnummer en uw gezondheidsgegevens omdat deze 
van belang zijn voor uw geschiktheid om deel te nemen aan het programma zoals beoordeeld 
door uw arts en ingediend bij Incyte door uw arts (bron: direct afkomstig van uw arts). 

 Wij  verzamelen  deze  persoonsgegevens  om  het  verzoek  van  uw  arts  te  verwerken  en  uw 
geschiktheid voor het programma te bevestigen. 

 Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de behartiging 
van ons legitieme belang als geneesmiddelenproducent bij het ondersteunen van het gebruik van 
goedgekeurde geneesmiddelen en het voorzien in onvervulde medische behoeften.  In sommige 
landen is het wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens voor dit doel te verzamelen krachtens 
een door een overheidsdienst voor gezondheidszorg gedefinieerd protocol en Incyte zal in deze 
landen vertrouwen op deze wettelijke verplichting om uw persoonsgegevens te verzamelen en 
gebruiken.  Met betrekking tot uw gezondheidsgegevens, die worden beschouwd als 'bijzondere 
categorie' van persoonsgegevens, vertrouwen wij op de noodzaak om uw gegevens te verwerken 
ten behoeve van het algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.  

 Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig voor de ondersteuning van onze marktproducten, 
maar niet langer dan dertig jaar na de afsluiting van het klinisch onderzoek waarin het product 
werd onderzocht of na het einde van de levensduur van het in de handel gebrachte product voor 
zover dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke of regelgevende verplichtingen.  
 

 

Is het verstrekken van persoonsgegevens aan ons verplicht? 
 
In bepaalde gevallen bent u verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken om Incyte in staat te 
stellen te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen of wanneer wij een overeenkomst met u 
moeten sluiten.  In alle andere gevallen bent u niet verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken. 
 
 

Met wie delen we uw persoonsgegevens? 
 
Incyte deelt uw persoonsgegevens met:  
 
 Andere bedrijven in de wereldwijde Incyte Group, waar deze zich ook bevinden  

(een  lijst  met  alle  Incyte‐bedrijven  is  beschikbaar  via:  https://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx); 
 

 Externe consultants, dienstenaanbieders en partnerbedrijven die door of namens Incyte of diens 
dochterbedrijven zijn gecontracteerd, waar deze zich ook bevinden; en 
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 Overheidsinstellingen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. 

 
 

Waar worden uw persoonsgegevens gebruikt of opgeslagen? 
 
We dragen uw persoonsgegevens over naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte.  Uw 
persoonsgegevens worden overgedragen: 
 

1. Naar Zwitserland en  Japan: Zwitserland en  Japan worden beschouwd als  landen die passende 
gegevensbeschermingsnormen  bieden  (voor  meer  informatie,  zie  hier  http://eur‐
lex.europa.eu/legal‐content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).  

 
2. Binnen de wereldwijde Incyte groep van bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk: Wij doen voor deze overdrachten een beroep op het Privacy Shield.  Overdrachten 
op basis van een Privacy Shield‐certificering worden geacht passende 
gegevensbeschermingsniveaus te bieden ((voor meer informatie zie hier voor EU‐Verenigde 
Staten en VK‐Verenigde Staten (http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN) en hier voor Zwitserland‐Verenigde 
Staten: https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media‐releases.msg‐id‐65210.html 
). 

 

3. Naar  landen  waarvan  de  Europese  Unie  niet  heeft  vastgesteld  dat  de 
gegevensbeschermingsniveaus passend zijn: deze  landen zijn onder meer de Verenigde Staten 
(waar de overdrachten niet onder het Privacy Shield plaatsvinden), het Verenigd Koninkrijk en 
India.  In deze gevallen zullen wij garanderen dat eventuele ontvangers van uw persoonsgegevens 
contractueel gebonden zijn aan de Europese normen voor gegevensbescherming. 

 
 

Wat zijn uw rechten? 
 
U  heeft  een  aantal  rechten  die  van  toepassing  zijn  op  ons  gebruik  van  uw  persoonsgegevens.    De 
beschikbaarheid van sommige van deze rechten hangt af van onze rechtsgrond voor de verwerking van 
uw  persoonsgegevens  en  uw  rechten  kunnen  ook  onderworpen  zijn  aan  bepaalde  voorwaarden  en 
beperkingen.  U heeft mogelijk het recht: 
 
 om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en informatie over hoe en op welke basis deze 

persoonsgegevens worden verwerkt; 
 om  onjuiste  persoonsgegevens  te  corrigeren  (met  inbegrip  van  het  recht  om  onvolledige 

persoonsgegevens te laten vervolledigen);  
 om uw persoonsgegevens in beperkte omstandigheden te wissen wanneer deze niet langer nodig 

zijn in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;  
 om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:  

o de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist; 
o de  verwerking  onwettig  is,  maar  u  bezwaar  maakt  tegen  het  wissen  van  de 

persoonsgegevens; 
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o wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze zijn 
verzameld,  maar  voor  de  vaststelling,  de  uitoefening  of  de  verdediging  van  een 
rechtsvordering; 

 om de verwerking te betwisten die we hebben gerechtvaardigd op basis van een legitiem belang; 
 om  bezwaar  te  maken  tegen  besluiten  die  uitsluitend  op  geautomatiseerde  processen  zijn 

gebaseerd (voor zover dit het geval is);  
 om  uw  toestemming  in  te  trekken  voor  verwerking  waar  de  wettelijke  grond  waarop  wordt 

vertrouwd toestemming is; 
 om  een  draagbare  kopie  van  uw  persoonsgegevens  te  verkrijgen,  of  om  een  kopie  te  laten 

overdragen aan een externe verwerkingsverantwoordelijke; 
 om meer  informatie  te  verkrijgen over de waarborgen die gelden voor de overdracht  van uw 

persoonsgegevens buiten de EER (indien van toepassing); of 
 om  een  klacht  in  te  dienen  bij  de  hieronder  vermelde 

gegevensbeschermingsautoriteit/toezichthoudende autoriteit. 
 
Wij kunnen u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen 
alvorens de gevraagde persoonsgegevens aan u bekend te maken of uw verzoek te verwerken.  
 
 

Met wie kunt u contact opnemen met betrekking tot uw rechten? 
 
Verwerkingsverantwoordelijke: De entiteit die bepaalt waarom en hoe uw persoonsgegevens worden 
verwerkt, wordt een Verwerkingsverantwoordelijke genoemd.  De Verwerkingsverantwoordelijke voor de 
verwerking van uw persoonsgegevens is de hieronder vermelde organisatie van Incyte of het hieronder 
vermelde dochterbedrijf, zakelijke partners (of leverancier) en is afhankelijk van onze relatie met u.  Voor 
organisaties of dochterbedrijven van Incyte buiten de EER heeft Incyte  Biosciences, B.V. gekozen als haar 
wettelijke vertegenwoordiger. 
 
 Indieners van klachten met betrekking tot bijwerkingen/bijzondere situaties/producten: 

o Frankrijk:  Incyte Biosciences France en Incyte Corporation. 
o Zwitserland:  Incyte Biosciences International Sàrl en Incyte Corporation. 
o Andere EER/EU‐landen: Incyte Corporation. 
o Verenigd Koninkrijk: Incyte Biosciences UK, Ltd. en Incyte Corporation. 

 Advies: het Incyte‐dochterbedrijf waarmee u uw verhaal deelt. 
 Software applicaties voor patiënten: Incyte Biosciences International Sàrl. 
 Gebruik in schrijnende gevallen: Incyte Biosciences International Sàrl. 

 

Een  lijst  met  alle  Incyte‐bedrijven  is  beschikbaar  via:    https://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx. 

 
Gegevensbeschermingsfunctionaris van Incyte: privacy@incyte.com 
 
Gegevensbeschermingsautoriteit/toezichthoudende  autoriteit:    De 
Gegevensbeschermingsautoriteit/toezichthoudende  autoriteit  voor  de  verwerking  van  uw 
persoonsgegevens  is  de  autoriteit  in  het  land waar  u woont  of werkt  of waar  uw  persoonsgegevens 
worden verwerkt.  Meer informatie over hoe u contact kunt opnemen met deze autoriteiten kunt u hier 
vinden: https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en. 


