Personvernerklæring – Eisai
Eisai AB og dets avdelinger («Eisai» eller «vi») har hovedkontor i Svärdvägen 3A, 182 33 Danderyd,
Sverige.
Denne personvernerklæringen er et viktig dokument som forklarer hvordan vi samler inn og bruker
personopplysninger. Vennligst velg det aktuelle alternativet fra listen nedenfor for å lese gjeldende
personvernerklæring som forklarer hvordan vi bruker dine personopplysninger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeg søker jobb hos Eisai
Jeg er helsepersonell («HCP»)
Jeg er leverandør av varer eller tjenester til Eisai
Jeg bruker denne nettsiden
Jeg jobber for Eisai
Jeg besøker Eisai-lokaler
Jeg er pasient i en Eisai-sponset klinisk studie
Jeg kontakter Eisai om en frivillig virksomhet (hhc -virksomhet)
Jeg er pasient eller annet medlem av offentligheten
Jeg er en pasientrepresentant eller har blitt invitert til å gi en presentasjon på et Eisaiarrangement eller jeg deltar i en Eisai-video.

Hvis du har spørsmål om hvordan Eisai behandler dine personopplysninger som ikke er dekket av denne
personvernerklæringen, vennligst kontakt Data_Protection_EMEA@Eisai.net.

1.1 Jeg søker jobb hos Eisai

Denne delen gjelder dersom du søker jobb hos Eisai.
1.1.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg når du oppgir kontaktinformasjon til oss, sender oss CV-en din, søker
via et rekrutteringsbyrå eller en av våre ansatte anbefaler deg for en stilling. I noen tilfeller samler vi inn
tilleggsinformasjon fra tredjeparter, inkludert tidligere arbeidsgivere, kredittvurderingsbyråer eller
andre byråer som driver bakgrunnssjekker.
1.1.2

Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for rekrutteringsformål, og dette kan omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

bostedsadresse, postnummer, telefonnummer og e-postadresse
telefonnummer og e-postadresse til jobb
fødselsdato
arbeidshistorikk med nåværende og tidligere arbeidsgivere, jobbtitler, arbeidsoppgaver,
ansettelsesdatoer, grunn for å forlate tidligere ansettelse
akademiske kvalifikasjoner og medlemskap i yrkesorganisasjoner
pass og arbeidstillatelse og/eller visuminformasjon
bilde(r)
nåværende lønn, nåværende ytelser og oppsigelsestid
faglig opplæring og planer om videre opplæring
notater fra intervjuer med deg, enten ansikt til ansikt eller via video eller telefon
resultater fra eventuelle psykometriske og andre tester som er utført som en del av
rekrutteringsprosessen
resultater fra undersøkelser som utføres som del av rekrutteringsprosessen, inkludert
undersøkelser av rulleblad, sikkerhetsundersøkelser og førerkortundersøkelser
arbeids- eller karakterreferanser
førerkortdetaljer
fødselsnummer
funksjonshemminger eller andre helseforhold du forteller oss om
informasjon om besøkene dine på nettsiden vår (inkludert IP-adresse, geografisk
plassering, nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengde på
besøket, sidevisninger og navigasjonsveier) (Les mer under «Jeg bruker denne
nettsiden»)
eventuelle andre opplysninger som du oppgir i forbindelse med rekrutteringsprosessen

Dersom du ikke ønsker å oppgi gi all informasjonen vi ber om, vennligst informer rekrutteringsbyrået
eller Eisai-kontakten du jobber med. Alternativt kan du kontakte Eisais personvernombud og
personvernteam ved å bruke kontaktinformasjonen under.
1.1.3

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, brukes bare til å vurdere søknaden din, og finne ut om du er egnet til
stillingen du søker på. De vil også bli brukt til å overholde relevant lovgivning. De kan også brukes til å
administrere tilbud om ansettelse eller kontrakt.
Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger er å overholde våre
forpliktelser i henhold til relevant lovgivning (for eksempel å gjøre rimelige tilpasninger for at du skal

kunne delta i et intervju) og Eisais legitime interesser, nærmere bestemt Eisais legitime interesse i å
rekruttere personell for sin virksomhet, og i å gjennomgå og forbedre bruken av denne nettsiden.
Vennligst gi beskjed til oss dersom det er en grunn til at du ikke er i stand til å levere visse opplysninger
som blir forespurt under rekrutteringsprosessen. Vær oppmerksom på at det kanskje ikke er mulig å
viderebehandle søknaden din hvis du ikke godtar å gi visse opplysninger, inkludert opplysninger som
kreves i forbindelse med strafferegistre og sikkerhetsundersøkelser.
1.1.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Dersom du søker på en bestemt stilling, lagrer vi opplysningene dine i 12 måneder etter slutten av
regnskapsåret du søkte (Eisas regnskapsår slutter 31. mars). For eksempel, hvis du søkte på en stilling i
mai 2018, lagrer vi opplysningene dine i 12 måneder fra og med 1. april 2019.
Dersom du sender inn et jobbsøknad eller foretar en generell karrierehenvendelse gjennom denne
nettsiden, se 1.4 nedenfor for informasjon om hvor lenge vi lagrer opplysninger om besøk på nettsiden
vår.
Hvis du blir tilbudt ansettelse eller en entreprenørstilling, lagrer vi personopplysninger i tråd med
personvernreglene som gjelder for ansatte og andre Eisai-arbeidere (som kan leses mer om ved å velge
linken ovenfor).

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss .

1.2 Jeg er helsepersonell («HCP»)
Denne delen gjelder deg som er helsepersonell.
1.2.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg dersom du:
•
•
•
•
•

1.2.2

kommuniserer med Eisai-personell eller våre representanter
melder interesse for og/eller deltar i arrangementer organisert eller sponset av Eisai, for
eksempel rådgivende utvalg, symposier og konferanser
leverer konsulenttjenester til Eisai
deltar i kliniske studier sponset av Eisai, og/eller
kontakter oss for å be om medisinsk informasjon, eller for å rapportere potensielle sikkerhetseller kvalitetsproblemer med et Eisai-produkt
Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for formålene gitt i 1.2.1, og dette kan omfatte:
•
•
•
•
•

•

navnet ditt
kontaktinformasjon, som adresse, e-post eller telefonnummer
CV og faglige opplysninger, for eksempel områder med medisinsk spesialisering, presentasjoner
gitt, arrangementer du har deltatt i, og publikasjoner du har utgitt
tidligere samarbeid med Eisai
informasjon du gir oss (f.eks. om hvordan du bruker, og din erfaring med å bruke, Eisaiprodukter i ditt medisinske arbeid / din medisinske praksis eller når du søker medisinsk
informasjon) datoer og korte sammendrag av din kommunikasjon med Eisais selgere eller
medisinske personale
økonomiske opplysninger og bankinformasjon, men bare dersom dette er nødvendig for å
betale deg for tjenester levert til Eisai, eller for å tilbakebetale avtalte utgifter som har oppstått
ved levering av tjenester på Eisais vegne

Dersom du ikke ønsker å oppgi alle opplysningene vi ber om, vennligst gi beskjed til den aktuelle Eisaikontakten du jobber med, eller kontakt Eisais personvernombud og personvernteam ved å bruke
kontaktinformasjonen under.
1.2.3

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, brukes bare til å:
•
•

•
•
•

gi deg informasjonen du har bedt om, eller ellers svare på henvendelsen din
overholde Eisais forpliktelser etter gjeldende lovgivning eller bedriftsstandard som dekker
åpenhet og offentliggjøring, og som implementerer standardene for offentliggjøring i EFPIA, for
eksempel offentliggjøring av betalinger eller andre overføringer gjort til deg
overholde Eisas rettslige forpliktelser i forbindelse med rapportering av sikkerhets- og/eller
kvalitetsproblemer knyttet til Eisai-produkter
diskutere anvendelsen av Eisai-produkter på pasientene
oppfylle eventuelle kontrakter med deg, inkludert å betale avtalte konsulentavgift eller
konsulenthonorar, og å tilbakebetale avtalte utgifter og bestille eventuelle reiser eller losji

•
•
•
•

overholde Eisais forpliktelser i henhold til kliniske prosedyrer, f.eks. der navn på undersøkere må
oppgis for å kunne sende inn resultater til regulerende instanser
informere om våre strategier for forretningsutvikling og forbedre Eisais kommunikasjon med
deg
vurdere din potensielle medvirkning i Eisais fremtidige virksomhet
kontakte deg for å invitere deg til og/eller be om din medvirkning i arrangementer organisert
eller sponset av Eisai som kan være av interesse for deg

Det rettslige grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger er, der det er
gjeldende, å overholde vår rettslige forpliktelse (i henhold til rapportering av sikkerhets- og
kvalitetsproblemer), oppfyllelse av kontrakt (i forhold eventuelle kontrakter du har med Eisai),
eventuelle samtykker du har gitt (som offentliggjøring av overføringer av verdi til deg) og Eisais legitime
forretningsinteresser (for å vurdere din potensielle medvirkning i fremtidig virksomhet), å informere
Eisais bedriftsstrategi og å kommunisere med deg i forbindelse med relevante Eisai-aktiviteter.
1.2.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Hvis du presenterer på et arrangement organisert av Eisai, lagrer vi opplysningene dine den tiden som er
lengre av den gitte lagringsperioden som er gitt i gjeldende lov eller bedriftsstandard som dekker innsyn
og offentliggjøring, eller den foreskrevne oppbevaringsperioden gitt i gjeldende finanslovgivning som
styrer hvor lenge Eisai er pålagt å lagre regnskapsdokumenter for skattemessige formål. Dersom du har
vært del av en klinisk studie sponset av Eisai, lagrer vi opplysningene i 25 år etter at studien har tatt
slutt, for å overholde Eisais forpliktelser i henhold til lovgivning om kliniske studier. Dersom du kontakter
oss for å be om medisinsk informasjon, vil en kopi av forespørselen din og svaret fra Eisai bli lagret i 15
år fra datoen for forespørselen din. Dersom du kontaktet oss angående et medisinsk eller
sikkerhetsmessig spørsmål om et Eisai-produkt, lagrer vi opplysningene dine i 15 år etter at en eventuell
markedsføringstillatelse for produktet er bortfalt, i henhold til gjeldende lover.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss .

1.3 Jeg er leverandør av varer eller tjenester til Eisai

Denne delen gjelder hvis du eller din bedrift tilbyr å levere, kommer til å levere eller leverer varer
og/eller tjenester til Eisai.
1.3.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg dersom:
•
•
•
1.3.2

du kontakter oss for å tilby å levere varer eller tjenester til Eisai
vi ber deg om å levere varer eller tjenester til Eisai eller
du kontakter oss for å levere varer eller tjenester til Eisai
Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for formålene angitt i 1.3.1, og dette kan omfatte:
•
•
•
•
•

ditt navn og navn på personell som jobber for deg eller din bedrift
kontaktinformasjon, som adresse, e-post eller telefonnummer
bakgrunnssjekker
tidligere kontakter du har hatt hos Eisai
økonomiske opplysninger og bankinformasjon

Dersom du ikke ønsker å oppgi alle opplysningene vi ber om, vennligst gi beskjed til den aktuelle Eisaikontakten du jobber med, eller kontakt Eisais personvernombud og personvernteam ved å bruke
kontaktinformasjonen under.
1.3.3

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, brukes bare til å:
•
•
•
•
•

vurdere hvor egnet du er til å levere goder eller tjenester for Eisai
overholde våre rettslige forpliktelser, inkludert forpliktelser i henhold til lovgivning om antikorrupsjon og andre gjeldende lover
overholde Eisais forpliktelser i internasjonale programmer, som FNs General Compact
foreta betalinger til deg for varene og/eller tjenestene som gis i samsvar med kontrakten du har
med Eisai
oppfylle kontrakten vi har med deg for varene og/eller tjenestene

Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger, er, der det er
gjeldende, å overholde våre rettslige forpliktelser og oppfyllelse av kontrakten vi har med deg (for å
vurdere egnetheten din i forhold til de tilbudte varene eller tjenestene før du inngår kontrakt, og å
oppfylle kontrakten, herunder å foreta betaling for varer eller tjenester som utføres under kontrakten)
og Eisais legitime forretningsinteresser (for å vurdere egnetheten din til levering av varer eller tjenester i
forhold til fremtidige forretningsbehov).
1.3.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Dersom du har levert varer og/eller tjenester til Eisai, lagrer vi opplysningene dine i opptil 10 år fra
datoen for den siste kommunikasjonen etter kontrakten. Hvis du har kontaktet Eisai av noen annen
grunn i forbindelse med levering av varer og/eller tjenester, lagrer vi opplysningene i opptil 10 år fra

datoen for den siste kontakten. Detaljer om eventuelle betalinger som Eisai har gjort til deg i forbindelse
med varer og/eller tjenester du har levert til Eisai, vil bli lagret i 15 år etter årsskiftet for regnskapsåret
hvor siste betaling for disse varene og/eller tjenestene ble utført, for å overholde Eisais rettslige
forpliktelser for regnskapsmessige formål i EMEA-regionen.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

1.4 Jeg bruker denne nettsiden

Denne delen gjelder deg som bruker denne nettsiden.
1.4.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg dersom:
•
•
•
1.4.2

du går inn på denne nettsiden
du fyller ut en nettbasert jobbsøknad, eller foretar en generell karrierehenvendelse (les mer
under 1.1 ovenfor)
du kontakter oss eller gir opplysninger via denne nettsiden
Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for formålene gitt i 1.4.1 ovenfor, og dette kan
omfatte:
•
•
•
•

•
1.4.3

navnet ditt
kontaktinformasjon, som adresse, e-post eller telefonnummer
din nåværende lønn, oppsigelsestid og nåværende plassering
informasjon om besøkene dine på nettsiden vår (inkludert IP-adresse, geografisk plassering,
nettlesertype og -versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengde på besøket, sidevisninger og
navigasjonsveier)
eventuell annen informasjon du oppgir når du kontakter oss via denne nettsiden
Informasjonskapsler

Den nettsiden bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten fil som består av bokstaver
og tall, og som lastes ned på datamaskinen når du besøker og fortsetter å bruke denne nettsiden.
Nettkapslene som brukes på denne nettsiden, er «analytiske” informasjonskapsler.
De analytiske informasjonskapslene samler inn informasjon fra de besøkende på nettsiden, slik at vi kan
telle antall besøkende og se hvordan de bruker nettsiden. Dette hjelper oss med å forbedre måten
hjemmesiden vår fungerer på. De analytiske informasjonskapslene som brukes på denne nettsiden, er
ikke-påtrengende og samler kun inn anonyme opplysninger.
1.4.4

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, brukes bare til å:
•
•
•

telle antall besøkende på denne nettsiden, for å se hvordan besøkende bruker nettsiden og for å
hjelpe oss med å forbedre nettsiden vår
gi deg informasjonen du ba om
videreføre en jobbsøknad eller en generell karrierehenvendelse fra deg. (Hvis du sender inn en
søknad eller foretar en generell karrierehenvendelse, vennligst les 1.1.3 ovenfor).

Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger, er Eisais legitime
interesser, nærmere bestemt Eisais legitime interesser i å vurdere og forbedre bruken av denne
nettsiden, og å svare på henvendelser fra de som bruker nettsiden.

1.4.5

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Dersom du fyller ut en nettbasert jobbsøknad eller foretar en generell karrierehenvendelse, les 1.1.4
ovenfor. Informasjon om ditt besøk og generelle henvendelser lagres i 6 år fra datoen for besøket eller
forespørselen. Informasjon i alle analytiske informasjonskapsler lagres i 14 måneder.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss .

1.5 Jeg jobber for Eisai

Denne delen gjelder hvis du er ansatt av eller arbeider for Eisai, inkludert fast ansatte, entreprenører,
konsulenter eller byråarbeidere.
1.5.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg dersom:
•
•

1.5.2

du er ansatt hos Eisai som fast ansatt eller
du har gått med på å levere tjenester til Eisai som entreprenør, konsulent eller
byråarbeider.

Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for ansettelsesformål, og dette kan omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bostedsadresse, postnummer, telefonnummer og e-postadresse
bødselsdato og -sted
arbeidshistorikk med nåværende og tidligere arbeidsgivere, jobbtitler, arbeidsoppgaver,
ansettelsesdatoer
akademiske kvalifikasjoner og medlemskap i yrkesorganisasjoner
opplysninger om pass og arbeidsvisum (inkludert fødselsattest, dersom pass ikke er
mulig)
bilde(r)
nåværende lønn, nåværende ytelser og oppsigelsestid
faglig opplæring og planer om videre opplæring
notater fra intervjuer med deg, enten ansikt til ansikt eller via video eller telefon
resultater fra eventuelle psykometriske tester som er utført som en del av
rekrutteringsprosessen
resultater fra undersøkelser som utføres som del av rekrutteringsprosessen, inkludert
undersøkelser av rulleblad, sikkerhetsundersøkelser
arbeids- eller karakterreferanser
førerkortdetaljer (avhengig av eventuell sensitiv informasjon)
fødselsnummer
helseforhold du forteller oss om
sivilstatus
pårørende og personer du har ansvar for
registreringsnummer for kjøretøy
overvåkningsbilder og detaljer om dine besøk til Eisai-lokale(r)
bankkontodetaljer
rorretningsreisedetaljer
dokumentasjon fra interne undersøkelser, disiplinærsaker og klagesaker
ytelses- og vurderingsinformasjon
kjønn
eventuelle andre opplysninger du oppgir

Vi kan også samle inn opplysninger relatert til din tilstedeværelse og/eller assistanse på Eisaiarrangementer, inkludert bilder av deg på disse arrangementene, samt opplysninger relatert til ditt
arbeid hos Eisai.

1.5.3

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn fra deg, brukes for å overholde gjeldende lovgivning. De kan også brukes til
å administrere og tilrettelegge ansettelseskontrakter og forretningsvirksomhet for Eisai-personell. De
kan også blir brukt til å fremme Eisai (gjennom sosiale medier og andre mediekanaler) og til intern
kommunikasjon.
Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger, er å overholde våre
rettslige forpliktelser (herunder våre juridiske forpliktelser som arbeidsgiver iht. arbeidsrettslovgivning),
å oppfylle ansettelseskontrakten din, i forbindelse med å vurdere ansattes arbeidskapasitet, med ditt
samtykke i forbindelse med valgfrie, arbeidsrelaterte ytelser og forfremmelssaker, og Eisais legitime
interesse, nærmere bestemt Eisais legitime interesse i å administrere arbeidsstyrken sin.
1.5.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Alle opplysninger som er lagret av HR i HR-filer, lagres i en periode på 6 år etter oppsigelse/slutt på
ansettelsesforhold. Dersom du er med i teamet som gjennomfører kliniske prosedyrer, vil din CV,
stillingsbeskrivelse og opplæringsbakgrunn bli oppbevart i 25 år etter opphør av
ansettelsesforholdet/engasjementet for å sikre samsvar med lover for kliniske prosedyrer. Dersom du
har deltatt i et helseovervåkingsprogram, vil relevant informasjon bli oppbevart i 40 år eller i 6 år etter
opphør av ansettelsesforholdet, avhengig av det som varer lengst.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

1.6 Jeg besøker Eisai-lokaler

Denne delen gjelder deg som besøker et Eisai-lokale.
1.6.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg når du besøker et Eisai-lokale.
1.6.2

Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for formålene angitt i 1.6.1 ovenfor, og dette kan
omfatte:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.6.3

bostedsadresse, postnummer, telefonnummer og e-postadresse
selskapet du representerer
dato og klokkeslett for besøket
formålet med besøket
bilde(r)
registreringsnummer for kjøretøy
overvåkningsbilder og detaljer om dine besøk til Eisai-lokale(r)
eventuelle andre opplysninger du oppgir, for eksempel forespørsler om
handikapparkering

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn fra deg, brukes bare til å tilrettelegge ditt besøk i Eisais lokaler, og for å
overholde de rettslige forpliktelsene.
Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger, er å overholde våre
rettslige forpliktelser med ditt eksplisitte samtykke (der det gis), og Eisais legitime interesse, nærmere
bestemt Eisais legitime interesse i å sikre effektiv og sikker adgang til sine lokaler.
1.6.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Vi lagrer opplysningene dine i 1 år etter besøket ditt, slik at vi kan tilrettelegge eventuelle andre besøk
innenfor denne tidsperioden. Dersom du ikke skal besøke Eisai flere ganger, og ønsker at opplysningene
dine skal fjernes tidligere, vennligst gi beskjed til verten din, eller kontakt Eisais personvernombud og
personvernteam ved å bruke kontaktinformasjonen under.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

1.7 Jeg er pasient i en Eisai-sponset klinisk studie

Denne delen gjelder deg som er pasient i en Eisai-sponset klinisk studie. Du vil også få utdelt en
samtykkeerklæring/informasjon for pasienter som du må signere før du deltar i en klinisk studie.
1.7.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg når du deltar i en Eisai-sponset klinisk studie.
1.7.2

Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for den Eisai-sponsede kliniske studien.
Undersøkelsesstedet (sykehuset/klinikken) som utfører den kliniske studien, kan samle følgende
opplysninger på vegne av Eisai:
•
•
•
•
•
•
•

navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
kjønn
fødselsdato (hvis dette er tillatt i ditt land) og alder
etnisk bakgrunn
helsetilstand
høyde og vekt
pasientjournal, prosedyrer, testresultater og andre helseopplysninger som samles i
sammenheng med din deltakelse i studien

For å sikre personvern og den vitenskapelige integriteten til den kliniske studien, vil ditt navn og din
adresse ikke bli gjort tilgjengelig utenfor klinikken/sykehuset, og du vil bare bli identifisert med en kode.
Denne koden vil bli knyttet til dokumenter eller prøver som gis til sponsoren og tjenesteleverandørene
knyttet til den kliniske studien. Bare studielegen og autoriserte personer vil kunne koble denne koden til
navnet ditt, ved hjelp av en liste.
1.7.3

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, brukes kun den kliniske studiens formål, og vil bli forklart for deg i detalj i
samtykkeerklæringen.
Hele pasientjournalen din og opplysningene samlet inn for den kliniske studien, kan ses av:
•
•
•
•

autoriserte personer fra sponsoren og/eller selskapet som organiserer forskningen
og/eller deres tilknyttede selskaper
monitorer, revisorer, representanter fra laboratorier og andre legitime
tredjepartsentreprenører eller konsulenter som hjelper sponsoren
representanter fra helsemyndigheter, som United States Food and Drug Administration
(FDA) i USA
etikkomiteer som skal undersøke at studien utføres riktig

Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger, er enten
•
•
•

ditt samtykke;
Eisais legitime interesser (i å utføre vitenskapelig forskning på effekten av og sikkerheten til
legemiddelprodukter/studiemedikamenter);
overholdelse av en juridisk forpliktelse (i henhold til lover for kliniske prosedyrer og i forbindelse
med rapportering av sikkerhets- og kvalitetsproblemer);

•
•
1.7.4

offentlighetens interesse i folkehelsen, f.eks. sikre høye kvalitetsstandarder og sikre legemidler
(i forbindelse med rapportering av sikkerhets- og kvalitetsproblemer); og
vitenskapelig forskning.
Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Alle personopplysninger samlet om deg i løpet av denne studien (unntatt prøver), vil bli lagret i minst 25
år. Prøvene kan bli oppbevart for testing i opptil 15 år etter fullført studie, eller frem til prøven er borte
(dersom dette inntreffer først).

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

1.8 Jeg kontakter Eisai om en frivillig virksomhet (hhc -virksomhet)

Denne delen gjelder deg som tar kontakt med Eisai angående en hhc-virksomhet i sammenheng med
Eisais «human healthcare»-visjon.
1.8.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg når du kontakter oss eller når vi kontakter deg i forbindelse med en
hhc-virksomhet.
1.8.2

Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for formålene til hhc-virksomheten, og dette kan
omfatte:
•
•
•
•

1.8.3

navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
datoen du tar kontakt
detaljer om forespørslene dine
eventuelle andre opplysninger som er nødvendige for å drive eller vurdere hhcvirksomheten, og enhver kontrakt vi har for hhc-virksomheten

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn, brukes kun for å gjøre det mulig for våre ansatte å utføre hhcvirksomheten.
Det rettslige grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger, er å oppfylle
eventuelle kontrakter vi har med deg, og for Eisais legitime interesse, nærmere bestemt Eisais legitime
interesse i å administrere hhc-virksomhetene sine, og overholdelse av Eisais forpliktelser i henhold til
gjeldende farmasøytiske bedriftsstandarder (for eksempel offentliggjøring av verdioverføringer til deg).
1.8.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Vi lagrer opplysningene dine i 6 år fra datoen for forespørselen.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

1.9 Jeg er pasient eller annet medlem av offentligheten

Denne delen gjelder deg som er pasient i en Eisai-sponset klinisk studie. Hvis du er helsepersonell,
vennligst les her: Jeg er helsepersonell («HCP»).
1.9.1

Når vi samler inn opplysninger

Vi samler inn opplysninger om deg dersom dukontakter oss for å be om medisinsk informasjon, eller for
å rapportere potensielle sikkerhets- eller kvalitetsproblemer med et Eisai-produkt. Når du kommenterer
i et offentlig forum et hvilket som helst Eisai-produkt eller et terapeutisk område der Eisai har en
interesse, kan vi samle inn aggregerte og anonymiserte opplysninger relatert til din kommentar, med
mindre vi er lovpålagt å samle inn identifiserbare opplysninger.
Vær oppmerksom på at Eisai ikke kan gi medisinsk rådgivning til medlemmer av offentligheten, og vi vil
henvise deg til ditt helsepersonell for medisinsk rådgivning og veiledning. Medisinsk informasjon kan gi
faktainformasjon, som er tilgjengelig i pasientinformasjonsbrosjyren for medlemmer av offentligheten,
dersom dette er relevant for spørsmålet ditt.
1.9.2

Hvilke opplysninger vi samler inn

Vi samler kun inn opplysninger som er relevante for formålene gitt i 1.9.1, og dette kan omfatte når du
kontakter Eisai om et Eisai-produkt:
•
•
•
•
•

navnet ditt
kontaktinformasjon, som adresse, e-post eller telefonnummer
detaljer om din forespørsel om medisinsk informasjon om et Eisai-produkt
detaljer om det potensielle sikkerhets- eller kvalitetsproblemet som du rapporterer om et Eisaiprodukt
opplysninger om deg eller personen som har brukt produktet (hvis du rapporterer et potensielt
sikkerhetsproblem), inkludert alder, kjønn, helsetilstand og kontaktinformasjon til
helsepersonellet som foreskrev produktet

Når du kommenterer i et offentlig forum et Eisai-produkt eller et terapeutisk område der Eisai har
en interesse, vil vi bare samle inn et minimum av opplysninger relatert til dine kommentarer. Med
mindre vi er lovpålagt å samle inn identifiserbare opplysninger, vil de aktuelle opplysningene bare
bli samlet inn i en aggregert form som ikke identifiserer deg.
1.9.3

Hvordan vi bruker opplysningene

Opplysningene vi samler inn og skaffer av formålene gitt i 1.9.1 brukes bare til å:
•
•
•
•

svare på din forespørsel om medisinsk rådgivning ved å henvise deg til å kontakte ditt
helsepersonell
svare på din forespørsel om medisinsk informasjon ved å gi faktainformasjon tilgjengelig i
pasientinformasjonsbrosjyren, hvis dette er relevant for spørsmålet ditt
overholde Eisas rettslige forpliktelser i forbindelse med rapportering av sikkerhets- eller
kvalitetsproblemer knyttet til Eisai-produkter
informere våre forbindelser om terapeutiske områder der Eisai har en interesse.

Det juridiske grunnlaget vi forholder oss til for å behandle dine personopplysninger er, der det er
gjeldende, Eisais legitime forretningsinteresser (i forhold til å svare på forespørsler om medisinsk
informasjon og informere hvordan vi kommuniserer med tanke på terapeutiske områder der Eisai har en

interesse), opplysninger som er gjort offentlige, og overholdelse av en rettslig forpliktelse (i forbindelse
med rapportering av sikkerhets- og kvalitetsproblemer).
1.9.4

Hvor lenge vi lagrer opplysningene

Dersom du kontakter oss for å be om medisinsk informasjon, vil en kopi av forespørselen din og svaret
fra Eisai bli lagret i 15 år fra datoen for forespørselen din. Dersom du kontaktet oss angående et
medisinsk eller sikkerhetsmessig spørsmål om et Eisai-produkt, lagrer vi opplysningene dine i 15 år etter
at en eventuell markedsføringstillatelse for produktet er bortfalt, i henhold til gjeldende lover. Bortsett
fra tilfeller der vi er lovpålagt å ta vare på data (se oppbevaringsperiodene angitt i pkt. 1.9.4), vil alle
opplysninger som samles inn fra et offentlig forum om et Eisai-produkt eller et terapeutisk område der
Eisai har en interesse, bli oppbevart i et aggregert og anonymisert format.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

1.10 Jeg er en pasientrepresentant eller har blitt invitert til å gi en presentasjon på
et Eisai-arrangement eller jeg deltar i en Eisai-video
Dette avsnittet gjelder om du er en pasientrepresentant eller har blitt invitert til å gi en presentasjon på
et Eisai-arrangement eller deltar i en Eisai-video.
1.10.1 Når samler vi inn opplysninger om deg?
Vi samler inn opplysninger om deg dersom du:
•
•
•
•
•

kommuniserer med Eisai-medarbeidere eller våre representanter
signaliserer interesse for, og/eller deltar på, arrangementer organisert eller sponset av Eisai
er en pasientrepresentant som deler din erfaring og tilstand på et Eisai-arrangement, f.eks. et
hhc-arrangement
tar på deg å gi en presentasjon på et Eisai-arrangement, f.eks. en messe som presenterer
ansattefordeler
deltar i en Eisai-video eller annet materiale.

1.10.2 Hvilke opplysninger samler vi inn om deg?
Vi samler bare inn opplysninger som er relevante for formålene angitt i . Dette kan omfatte:
•
•
•

navnet ditt
kontaktinformasjon, som adresse, e-post eller telefonnummer
opplysninger om helse, familiemedlemmer eller en hvilken som helst annen informasjon som du
frivillig deler eller gjør tilgjengelig for Eisai.

1.10.3 Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Opplysningene vi samler inn fra deg, vil bare bli brukt til å:
•
•
•
•

tilrettelegge for din tilstedeværelse og gi deg adgang til det aktuelle Eisai-arrangementet samt
gjøre det enklere for deg å fremføre presentasjonen
tilrettelegge for videoopptak der du er med
tilrettelegge for produksjon av materialer i forbindelse med arrangementet du deltar på (f.eks.
ved å ta bilder)
Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er ditt samtykke til en
hvilken som helst kontrakt med deg samt Eisais legitime interesse – i særdeleshet i å
administrere hhc-programmet.

1.10.4 Hvor lenge vi lagrer opplysningene
Vi vil oppbevare opplysningene dine i to år fra datoen for presentasjonen. Dersom du deltar i en Eisaivideo eller annet materiale, vil vi oppbevare denne informasjonen i seks år fra publiseringsdatoen eller
et annet avtalt tidspunkt.

Vennligst klikk på denne lenken for å lese om dine rettigheter, deling av
opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen og hvordan du
kontakter oss.

2

Rettigheter, deling av opplysninger, endringer i denne personvernerklæringen
og hvordan du kontakter oss

2.1

Dine rettigheter

Av hensyn til personopplysningene vi har samlet inn om deg, har du rett til, under visse omstendigheter,
å:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

be om innsyn i disse personopplysningene
be om korrigering av disse personopplysningene
be om sletting av disse personopplysningene
be om at vi begrenser hvordan vi behandler disse personopplysningene
protestere mot hvordan vi behandler disse personopplysningene
be om en kopi av personopplysningene du har oppgitt til Eisai i elektronisk format

Vi vil vurdere enhver forespørsel som er gjort i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vær
imidlertid oppmerksom på at det kan være en juridisk eller annen gyldig grunn til at Eisai kanskje ikke
kan behandle forespørselen helt eller delvis.
Når du ber om at vi sletter personopplysningene dine, vil vi enten slette eller anonymisere dem. Når det
ikke er mulig for oss å slette eller anonymisere personopplysningene, vil vi utføre tiltak for å ta dem ut
av bruk og lagre dem sikkert til vi kan slette eller anonymisere dem.
Du kan også til enhver tid trekke tilbake samtykket til behandling av dine personopplysninger, men dette
vil ikke påvirke legitimiteten til behandlingen før den tiden.

Du har rett til å klage til en personvernmyndighet hvis du ikke er fornøyd med måten vi håndterer dine
opplysninger på. Du finner kontaktinformasjonen til din lokale myndighet i tabellen nedenfor:
Land
Danmark

Kontaktinformasjon
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
DK-1300
København K
Danmark
www.datatilsynet.dk
dt@datatilsynet.dk

Sverige

Datainspektionen
Box 8114
SE-104 20 Stockholm
Sverige
www.datainspektionen.se
datainspektionen@datainspektionen.se

Norge

Datatilsynet Box 8177
Dep, N-0034
Oslo
Norge
www.datatilsynet.no
postkasse@datatilsynet.no

Finland

The Office of the Data Protection Ombudsman
00521 Helsinki
Finland
www.tietosuoja.fi
tietosuoja@om.fi

Dersom du ønsker å be om tilgang til, korrigering av eller sletting av personopplysningene vi har samlet
om deg, vennligst send en e-post til Data_Protection_EMEA@Eisai.net.

2.2

Hvem vi deler opplysningene med

Vi kan dele opplysningene dine med:
•
•
•
•

autoriserte team og individer innad i Eisai
andre enheter i Eisai-gruppen (se også 2.3 nedenfor)
tredjepartsleverandører eller potensielle leverandører som gir relaterte tjenester eller
forretningssystemer som Eisai bruker til å behandle opplysningene på en sikker måte
våre myndigheter og/eller annen kompetent autoritet som har myndighet til å be om utlevering
av personlig informasjon som vi har

•
•
•
•
•

2.3

andre relevante aktører i legemiddelindustrien når vi tilkjennegir en hvilken som helst betaling
eller annen verdioverføring til helsepersonell
profesjonelle rådgivere
legemiddelfirmaer som Eisai samarbeider med om annonsering/markedsføring
kjøper eller potensiell kjøper av enhver virksomhet eller eiendel som vi selger (eller vurderer å
selge)
tredjeparter der det kreves etter lovgivning

Deling av opplysninger utenfor det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet (EØS)

Personopplysninger vi samler inn fra deg, kan overføres til land utenfor EØS der Eisai har virksomhet.
Eisai er en internasjonal organisasjon som opererer i en rekke land, deriblant Japan og USA.
Vi bruker også tredjepartsleverandører til å levere en rekke forretningsverktøy, inkludert verktøyene vi
bruker til rekruttering, ledelse av menneskelige ressurser, innkjøp, finans, leverandører av kliniske
prøver, og vi deler dine personopplysninger med disse tredjepartsleverandørene. Enkelte av disse
leverandørene kan være utenfor EØS.
Noen land utenfor EØS har kanskje ikke en datavernmyndighet og/eller prinsipper for databehandling
og/eller rettigheter for registrerte er ikke gitt i det landet, så du kan muligens ikke håndheve
rettighetene dine på samme måte, og mottakerorganisasjoner er ikke nødvendigvis lovlig pålagt å sikre
opplysningene dine etter EU-standarder. Eisaia skal utføre alle nødvendige tilgakg for å sikre at
personopplysningene beskyttes i slike omstendigheter.
Vi har fremgangsmåter for å sikre at enhver tredjepart vi bruker, og som skal behandle dine
opplysninger, inkludert andre Eisai-enheter, overholder de samme standardene for personvern som i
EØS. Dette inkluderer å utføre nødvendige selskapsgjennomganger av slike tredjeparter (for eksempel
de sikkerhetstiltakene de har for å beskytte opplysninger), og å inngå kontrakter som inneholder
tilstrekkelige kontraktsbestemmelser for å beskytte opplysninger, som kan inkludere standard
kontraktsklausuler som har blitt EU-godkjente som å ha tilfredsstillende beskyttelsesnivå for
personopplysninger.

2.4

Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan fra tid til annen oppdateres av Eisai. Vennligst besøk nettsiden
www.eisainordics.eu for å når som helst lese den nyeste versjonen.

2.5

Hvordan kontakte oss

Du kan kontakte Eisais personvernombud og personvernteam ved å bruke e-postadressen
Data_Protection_EMEA@Eisai.net eller ved å skrive til adressen ovenfor.

