Eisais integritetsmeddelande
Eisai AB och dess filialer (”Eisai” eller ”vi”) har sin huvudsakliga verksamhet på Svärdvägen 3A, 182 33
Danderyd, Sverige.
Detta integritetsmeddelande är ett viktigt dokument som förklarar hur vi samlar in och använder
personuppgifter.Välj relevant alternativ från listan nedan för att läsa tillämpligt integritetsmeddelande
som beskriver hur vi använder dina personuppgifter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jag söker jobb på Eisai
Jag arbetar inom hälso- och sjukvård
Jag är leverantör av varor eller tjänster till Eisai
Jag använder denna webbplats
Jag jobbar för Eisai
Jag besöker Eisais lokaler
Jag är patient i en klinisk studie sponsrad av Eisai
Jag kontaktar Eisai angående ett volontärarbete (hhc-aktivitet)
Jag är patient eller annan samhällsmedborgare
Jag är patienttalare, jag har bjudits in föratttalavidettEisai-evenemangeller jag deltar i en Eisai- video

Om du har några frågor om hur Eisai hanterar dina personuppgifter som inte omfattas av detta
integritetsmeddelande kan du kontakta Data_Protection_EMEA@Eisai.net.

1.1 Jag söker jobb på Eisai

Detta avsnitt gäller om du söker jobb på Eisai.
1.1.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när du lämnar dina kontaktuppgifter till oss eller skickar din CV till oss
eller om du ansöker via ett rekryteringsföretag eller om en av våra anställda rekommenderar dig till en
tjänst.Ibland kan vi samla in ytterligare information från tredje parter, vilka omfattar tidigare
arbetsgivare, kreditupplysningsföretag eller andra företag som gör bakgrundskontroller.
1.1.2

Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som är relevant för rekryteringen vilket kan inkludera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

hemadress, postnummer, telefonnummer och e-postadress
telefonnummer och e-postadress till ditt arbete
födelsedatum
arbetshistorik hos nuvarande och tidigare arbetsgivare, positioner, arbetsuppgifter,
datum för anställning, anledning till att du lämnar din tidigare anställning
akademiska meriter och medlemskap i yrkesorganisationer
pass och arbetstillstånd och/eller visuminformation
foto(n)
nuvarande lön, nuvarande anställningsförmåner och uppsägningstid
historik över din yrkesutbildning och dina utbildningsplaner
anteckningar från våra intervjuer med dig ansikte mot ansikte, videoinspelningar eller
telefoninspelningar
resultat från eventuella psykometriska och andra tester som utförs som en del av
rekryteringsprocessen
resultat från kontroller som utförs som en del av rekryteringsprocessen, inklusive
kontroll av brottsregister, säkerhetskontroller och körkortskontroll
sysselsättnings- eller karaktärsreferenser
körkortsuppgifter
personnummer
funktionshinder och andra hälsotillstånd som du berättar om
information om dina besök på vår webbplats (inklusive din IP-adress, geografiskt läge,
typ av webbläsare och version, operativsystem, referenskälla, besökets längd, sidorna
du har besökt och dina navigeringsvägar) (se ”Jag använder denna webbplats”)
andra uppgifter som du tillhandahåller i samband med rekryteringsprocessen.

Om du inte vill tillhandahålla den information som vi efterfrågar, vänligen informera
rekryteringsföretaget eller den kontaktperson hos Eisai som du arbetar med.Kontakta alternativt Eisais
dataskyddsombud och Eisais dataskyddsteam genom att använda kontaktuppgifterna nedan.
1.1.3

Hur använder vi dina personuppgifter?

Den information vi samlar in från dig kommer endast att användas för att pröva din ansökan och
fastställa om du är lämplig för tjänsten du söker.Den kommer också att användas för att följa tillämpliga
lagar.Den kan också komma att användas för att hantera och administrera ett erbjudande om en
anställning eller ett avtal.

De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är att uppfylla våra
skyldigheter enligt relevanta lagar (t.ex. göra rimliga justeringar så att du kan delta i en intervju) och
Eisais legitima intressen; specifikt Eisais legitima intresse för rekrytering av personal för verksamheten
samt för att utvärdera och förbättra användningen av denna webbplats.Informera oss om det finns
någon anledning till att du inte kan lämna vissa upplysningar som efterfrågas under
rekryteringsprocessen.Observera att det kanske inte är möjligt att gå vidare med din ansökan om du inte
accepterar att tillhandahålla viss information, inklusive information som krävs från brottsregistret och
säkerhetskontroller.
1.1.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Om du ansöker om en specifik tjänst kommer vi att behålla dina uppgifter i 12 månader efter utgången
av det räkenskapsår du ansökte(Eisaisräkenskapsåravslutas den 31 mars).Om du exempelvis ansökte om
en tjänst i maj 2018 behåller vi dina uppgifter i 12 månader från den 1 april 2019.
Om du skickar in en jobbansökan eller gör en allmän karriärförfrågan via denna webbplats, se avsnitt 1.4
nedan för information om hur länge vi behåller informationen om dina besök på vår hemsida.
Om du erbjuds en anställning eller ett avtal behåller vi dina personuppgifter i enlighet med
integritetsmeddelandet som gäller för anställda och andra i Eisais personal (som du kan läsa genom att
välja länken ovan).

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.2 Jag arbetar inom hälso- och sjukvård.

Detta avsnitt gäller om du arbetar inom hälso- och sjukvård.
1.2.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig om du:
•
•
•
•
•

1.2.2

interagerar med Eisais anställda eller våra representanter
anmäler ditt intresse för, och/eller deltar i, evenemang som Eisai arrangerar eller sponsrar
såsom rådgivande nämnder, symposier och konferenser
tillhandahåller konsulttjänster till Eisai
deltar i kliniska studier som sponsras av Eisai och/eller
kontaktar oss för att begära medicinsk information eller för att rapportera eventuella säkerhetseller kvalitetsproblem relaterade till Eisais produkter.
Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som är relevant för de syften som anges i 1.2.1 och detta kan inkludera:
•
•
•
•
•

•
•

ditt namn
dina kontaktuppgifter såsom din adress, e-postadress eller ditt telefonnummer
din CV och professionell information såsom din medicinska specialisering, presentationer som
gjorts, evenemang som du deltagit på och publikationer som utarbetats
dina senaste samarbeten med Eisai
informationsom du förserossmed (t.ex. om hur du använder och
vaddinerfarenhetäravattanvändaEisai-produkter i
dittmedicinskaarbete/dinpraktikmedpatienterellernär du gör en
medicinskinformationsförfrågan)
datum och en kort sammanfattning av dina interaktioner med Eisais säljare eller medicinska
personal och
finansiell information och bankinformation, men bara om det är nödvändigt för att betala dig för
tjänster du utför åt Eisai eller för att ersätta dig för överenskomna kostnader du har ådragit dig
för att utföra tjänster för Eisais räkning.

Om du inte vill tillhandahålla den information som vi efterfrågar, informera din kontaktperson hos Eisai
eller kontakta Eisais dataskyddsombud och Eisais dataskyddsteam genom att använda
kontaktuppgifterna nedan.
1.2.3

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig kommer endast att användas för att:
•
•

•
•

förse dig med den information du har begärt eller för att svara på din förfrågan
uppfylla Eisais skyldigheter enligt tillämplig lag eller uppförandekod som omfattar
offentliggörande och som implementerar EFPIA:s uppförandekod om öppen rapportering, till
exempel att offentliggöra alla betalningar eller andra värdeöverföringar till dig
efterlevaEisais rättsliga skyldigheter avseende rapportering av säkerhets- och/eller
kvalitetsfrågor som rör Eisais produkter
diskuteraanvändningenavEisai-produkterpådinapatienter

•

•

•
•
•

fullgöra de avtal vi har med dig, inklusive att betala överenskomna konsultavgifter eller arvoden
och att ersätta eventuella överenskomna kostnader, samt att boka eventuella resor och
boenden
efterlevaEisaisskyldigheterenligtbestämmelserförkliniskastudier,
tillexempeldåprövarnasnamnkrävsförattlämna in
resultatetförkliniskastudiertilltillsynsmyndigheter
påverkavåraaffärsutvecklingsstrategier och förbättra hur Eisaikommunicerarmeddig
överväga ditt potentiella engagemang i Eisais framtida verksamhet och/eller
kontakta dig för att bjuda in dig till och/eller för att fråga dig om du vill delta i evenemang
arrangerade eller sponsrade av Eisai som kan vara av intresse för dig.

De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är i förekommande fall att
följa gällande lagar (när det gäller rapportering av säkerhets- och kvalitetsfrågor), fullgörandet av ett
avtal (när det gäller ett avtal du har med Eisai), eventuella samtycken du har gett (till exempel när det
gäller att offentliggöra värdeöverföringar som görs till dig) samt Eisais legitima affärsintressen (att
fastställa ditt potentiella deltagande i framtida verksamhet, påverka Eisais affärsstrategi och
kommunicera med dig om relevanta Eisai-aktiviteter).
1.2.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Om du deltar i ett evenemang som organiseras av Eisai kommer vi att behålla dina uppgifter den period
som är längst av den föreskrivna lagringsperioden i tillämplig lag eller den uppförandekod som omfattar
öppenhet och offentliggörande eller den föreskrivna lagringstiden som anges i den tillämpliga finansiella
lagstiftningen som styr hur länge Eisai måste behålla finansiella poster av skattemässiga skäl.Om du har
medverkat i en klinisk studie sponsrad av Eisai kommer vi att behålla dina uppgifter i 25 år efter det att
den kliniska studien har avslutats i enlighet med Eisais skyldigheter enligt lagstiftningen gällande kliniska
studier.Om du kontaktar oss för att begära medicinsk information kommer en kopia av din begäran och
Eisais svar att behållas i 15 år från dagen för din begäran.Om du kontaktar oss angående ett medicinskt
problem eller ett säkerhetsproblem som gäller en av Eisais produkter kommer vi att behålla dina
uppgifter i 15 år efter det att marknadsföringstillståndet för produkten har upphört i enlighet med
gällande lagar.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.3 Jag är leverantör av varor eller tjänster till Eisai

Det här avsnittet gäller om du eller ditt företag erbjuder att leverera, kommer att leverera eller för
närvarande levererar varor och/eller tjänster till Eisai.
1.3.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när:
•
•
•
1.3.2

du kontaktar oss för att erbjuda att leverera varor eller tjänster till Eisai
vi ber dig leverera varor eller tjänster till Eisai
du kontaktar oss för att leverera varor eller tjänster till Eisai.
Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in uppgifter som är relevanta för ändamål som anges i 1.3.1 och detta kan inkludera:
•
•
•
•
•

ditt namn och namnen på personal som arbetar för dig eller ditt företag
dina kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress eller telefonnummer
bakgrundskontroller
dina tidigare kontakter med Eisai och
finansiell information och bankinformation.

Om du inte vill tillhandahålla den information som vi efterfrågar, informera din kontaktperson hos Eisai
eller kontakta Eisais dataskyddsombud och Eisais dataskyddsteam genom att använda
kontaktuppgifterna nedan.
1.3.3

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig kommer endast att användas för att:
•
•
•
•
•

utvärdera din lämplighet för att leverera varor eller tjänster till Eisai
uppfylla våra juridiska skyldigheter, inklusive skyldigheter enligt lagstiftningen mot mutor och
andra tillämpliga lagar
uppfylla Eisais åtaganden enligt internationella program såsom FN:s Global Compakt
göra betalningar till dig för de varor eller tjänster som du tillhandahåller i enlighet med avtalet
du har med Eisai och/eller
fullgöra avtalet vi har med dig för varor och/eller tjänster.

De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är i förekommande fall att
följa gällande lagar och fullgöra avtalet vi har med dig (att bedöma din lämplighet vad gäller de varor
eller tjänster som erbjuds innan vi tecknar ett avtal och att fullgöra avtalet, inbegripet att göra
betalningar för varor eller tjänster som tillhandahålls enligt avtalet) och Eisais legitima affärsintressen
(att bedöma din lämplighet att tillhandahålla varor eller tjänster för framtida affärsbehov).
1.3.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Om du har levererat varor eller tjänster till Eisai behåller vi dina uppgifter i upp till 10 år från dagen för
den sista kommunikationen enligt avtalet.Om du har kontaktat Eisai av någon annan anledning i
samband med tillhandahållande av varor eller tjänster kommer vi att behålla dina uppgifter i upp till 10
år från dagen för den sista kontakten.Uppgifter om alla betalningar som görs av Eisai i samband med

varor och/eller tjänster som du har levererat till Eisai kommer att behållas i 15 år från utgången av
verksamhetsåret då den sista betalningen för dessa varor eller tjänster gjordes, för att uppfylla Eisais
rättsliga skyldigheter i EMEA-regionen för redovisningsändamål.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.4 Jag använder denna webbplats

Detta avsnitt gäller om du använder denna webbplats.
1.4.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när:
•
•
•
1.4.2

du går in på denna webbplats
du fyller i en jobbansökan online eller gör en allmän karriärförfrågan (se även 1.1 ovan)
du kontaktar oss eller lämnar information via denna webbplats.
Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in uppgifter som är relevanta för ändamål som anges i 1.4.1 ovan och detta kan
inkludera:
•
•
•
•

•
1.4.3

ditt namn
dina kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress eller telefonnummer
din nuvarande lön, uppsägningstid och var du för närvarande befinner dig
information om dina besök på vår webbplats (inklusive din IP-adress, geografiskt läge, typ av
webbläsare och version, operativsystem, referenskälla, besökets längd, sidorna du har besökt
och navigeringsvägar) och
all annan information som du kan tillhandahålla när du kontaktar oss via denna webbplats.
Cookies

Denna webbplats använder cookies.En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som laddas ned till
din dator när du har tillgång till och använder denna webbplats.Cookies som används på denna
webbplats är ”analytiska” cookies.
Analytiska cookies samlar in information från våra besökare för att vi ska kunna räkna antalet besökare
till denna webbplats och för att se hur besökarna använder webbplatsen. Detta hjälper oss att förbättra
webbplatsens funktion.Analytiska cookies som används på denna webbplats är inte
integritetskränkande och samlar endast in anonym information.
1.4.4

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig kommer endast att användas för att:
•
•
•

räkna antalet besökare till denna webbplats, se hur besökarna använder webbplatsen och hjälpa
oss att förbättra vår webbplats
ge dig den information du har begärt och
granska en jobbansökan eller allmänna karriärförfrågan från dig (om du skickar in en
jobbansökan eller gör en allmän karriärförfrågan, vänligen se 1.1.3 ovan).

De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är Eisais legitima intressen;
specifikt Eisais legitima intressen för att granska och förbättra användningen av denna webbplats och
svara på användarnas förfrågningar.

1.4.5

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Om du skickar en jobbansökan eller gör en allmän karriärförfrågan, vänligen se 1.1.4 ovan.Information
om ditt besök och allmänna förfrågningar kommer att behållas i 6 år från datumet för ditt besök eller
din begäran.Information i analytiska cookies kommer att behållas i 14 månader.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.5 Jag jobbar för Eisai

Detta avsnitt gäller om du är anställd av eller arbetar för Eisai, vilket omfattar personer som är
tillsvidareanställda eller har en tidsbegränsad anställning, är entreprenörer, konsulter eller inhyrd
personal.
1.5.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när:
•
•

1.5.2

du är tillsvidareanställd eller har en tidsbegränsad anställning eller
du har samtyckt till att tillhandahålla Eisai med tjänster som entreprenör, konsult eller
inhyrd personal.

Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in uppgifter som är relevanta för anställningen vilket kan omfatta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

namn, hemadress, postnummer, telefonnummer och e-postadress
födelsedatum och födelseort
arbetshistorik avseende nuvarande och tidigare arbetsgivare, arbetstitlar,
arbetsuppgifter, datum för sysselsättning
akademiska meriter och medlemskap i yrkesorganisationer
pass och information om arbetsvisum (inklusive födelseattest i avsaknad av pass)
foto(n)
nuvarande lön, nuvarande anställningsförmåner och uppsägningstid
historik över din yrkesutbildning och dina utbildningsplaner
anteckningar från våra intervjuer med dig ansikte mot ansikte, videoinspelningar eller
telefoninspelningar
resultat från eventuella psykometriska tester som utförs som en del av
rekryteringsprocessen
resultat från kontroller som utförs som en del av rekryteringsprocessen, inklusive
kontroll av brottsregister och säkerhetskontroller
sysselsättnings- eller karaktärsreferenser
körkortsuppgifter (beroende på tjänst)
personnummer
hälsotillstånd som du berättar om
civilstånd
närstående och anhöriga
fordonets/fordonens registreringsnummer
bilder från övervakningskameror och uppgifter om dina besök i Eisais byggnad/er
bankkontouppgifter
uppgifter om affärsresor
poster från interna utredningar, disciplinära processer och klagomålshantering
information om prestationer och utvärderingar
kön
andra uppgifter som du tillhandahåller.

Vikanävensamla in uppgifteromdinnärvaro och/ellerassistansvidEisai-evenemang, inklusive fotografier
pådigviddessaevenemang, och omdittarbetepåEisai.

1.5.3

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig kommer att användas för att följa tillämpliga lagar.Den kan också
komma att användas för att hantera, underlätta och administrera anställningsavtaloch affärsverksamhet
på Eisai.Den kanävenanvändasförattmarknadsföraEisai (via socialamedier och andramediekanaler) och
för intern kommunikation.
De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är att uppfylla våra
skyldigheter enligt lag (inklusive våra rättsliga skyldigheter som arbetsgivare enligt anställningslagar), att
fullgöra ditt anställningsavtal, i samband med bedömningar av de anställdas arbetsförmåga, med ditt
samtycke i samband med valfria anställningsförmåner och marknadsföringsfrågor och Eisais legitima
intresse; specifikt Eisais legitima intresse av att administrera och förvalta sin arbetsstyrka.
1.5.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Alla uppgifter som innehas av personalavdelningen i personalfiler kommer att behållas i 6 år efter
anställningens/åtagandets upphörande.Om du ärmedlem i teametförkliniskastudierkommerditt CV,
dinarbetsbeskrivning och dinutbildningsdokumentationattsparas i 25 årefteratt du
avslutatdinanställning/dittuppdragförattsäkerställaefterlevnadavlagaromkliniskastudier. Om du har
genomgåttetthälsoövervakningsprogramkommerdennainformationattsparasunder de följande 40
åreneller 6 årefterattanställningen har avslutats, beroendepåvilketsomär längst.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.6 Jag besöker Eisais lokaler

Detta avsnitt gäller om du besöker Eisais lokaler.
1.6.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när du besöker Eisais lokaler.
1.6.2

Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in uppgifter som är relevanta för syftet i 1.6.1 ovan och dessa uppgifter kan omfatta:
•
•
•
•
•
•
•
•
1.6.3

namn, adress, telefonnummer och e-postadress
företag du representerar
datum och tidpunkt för ditt besök
syftet med ditt besök
foto(n)
fordonets registreringsnummer
bilder från övervakningskameror och uppgifter om dina besök i Eisais byggnad/er
andra uppgifter som du tillhandahåller t.ex. begäranden om handikapparkering.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Den information vi samlar in från dig kommer endast att användas för att underlätta ditt besök i Eisais
lokaler och för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag.
De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är att uppfylla våra
skyldigheter enligt lag, (i förekommande fall) med ditt uttryckliga samtycke och Eisais legitima intresse;
specifikt Eisais legitima intresse av att säkerställa effektiv, säker och trygg tillgång till sina lokaler.
1.6.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi behåller dina uppgifter i 1 år efter ditt besök för att underlätta eventuella ytterligare besök som du
kan komma att göra inom denna tidsperiod.Om du inte besöker Eisais lokaler igen och vill att dina
uppgifter tas bort tidigare, informera din värd eller kontakta Eisais dataskyddsombud och
dataskyddsteam genom att använda kontaktuppgifterna nedan.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.7 Jag är patient i en klinisk studie sponsrad av Eisai

Detta avsnitt gäller om du är patient i en klinisk studie sponsrad av Eisai.Du kommer också att få mer
ingående information i samtyckesformulär/patientinformation som du ska underteckna innan du deltar i
en klinisk studie.
1.7.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när du deltar i en klinisk studie sponsrad av Eisai.
1.7.2

Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som är relevant för den kliniska studien som sponsras av
Eisai.Studiekliniken (sjukhuset/kliniken) som genomför den kliniska studien kan komma att samla in
följande för Eisais räkning:
•
•
•
•
•
•
•

namn, adress, telefonnummer och e-postadress
kön
födelsedatum (om tillåtet i ditt land) och ålder
etniskt ursprung
hälsotillstånd
längd och vikt
sjukdomshistoria, procedurer, testresultat, och andra hälsouppgifter som samlas in om
ditt deltagande i studien.

För att säkerställa sekretess och vetenskaplig integritet hos den kliniska studien kommer ditt namn och
adress inte att lämnas ut utanför kliniken/sjukhuset och du kommer endast att identifieras med en
kod.Denna kod kommer att kopplas till poster eller prover som delas med sponsorn och de
tjänsteleverantörer som är involverade i den kliniska studien.Endast studieläkaren och behöriga
personer kan koppla den här koden till ditt namn med hjälp av en lista.
1.7.3

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig kommer endast att användas i den kliniska studien och kommer att
förklaras för dig mer ingående i samtyckesformuläret.
Dina sjukhusjournaler och uppgifterna som har samlats in i den kliniska studien kan läsas av:
•
•
•
•

auktoriserade personer från sponsorn och/eller företaget som organiserar forskningen
och/eller deras intressebolag och/eller
monitorer, kontrollanter, representanter från laboratorier och andra legitima
utomstående entreprenörer eller konsulter som hjälper sponsorn och/eller
representanter från hälso/tillsynsmyndigheter såsom FDA, USA:s livsmedels- och
läkemedelsmyndighet och/eller
etikprövningsnämnder som kontrollerar att studien genomförs korrekt.

Den rättsliga grund vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är antingen
•
•
•

ditt samtycke
Eisaislegitimaintressen (attbedrivavetenskapligforskningomeffektiviteten och
säkerhetenhosläkemedelsprodukter/studieläkemedel)
efterlevnadav en rättsligskyldighet (enligtlagaromkliniskastudier och i
sambandmedrapporteringavsäkerhets- och kvalitetsfrågor)

•

•
1.7.4

nödvändighetmedhänsyntillallmänintressetförfolkhälsa, t.ex.
förattsäkerställahögakvalitets- och säkerhetsstandarderförläkemedel (i
sambandmedrapporteringavsäkerhets- och kvalitetsfrågor)
vetenskapligforskning.

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Alla personuppgifter som samlas in om dig under denna studie (förutom prover) kommer att lagras i
minst 25 år.Proverkanlagrasförtestning i upptill 15 årefterattstudien har slutförtsellertillsprovetärslut
(omdettaskertidigare).

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.8 Jag kontaktar Eisai angående ett volontärarbete (hhc-aktivitet)

Detta avsnitt gäller om du kontaktar Eisai för någon hhc-aktivitet i samband med Eisais human
healthcare (hhc) mission.
1.8.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig när du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig i samband med en hhcaktivitet.
1.8.2

Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som är relevant för hhc-aktivitetens syfte och detta kan inkludera:
•
•
•
•

1.8.3

namn, adress, telefonnummer och e-postadress
kontaktdatum
information om begäranden
all annan information som krävs för att genomföra eller överväga hhc-aktiviteten och
eventuella avtal som vi har tecknat i samband med hhc-aktiviteten.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig kommer endast att användas för att göra det möjligt för våra
medarbetare att genomföra hhc-aktiviteten.
De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är att fullgöra eventuella avtal
med dig med Eisais legitima intresse som syfte; specifikt Eisais legitima intresse av att administrera dess
hhc-projekt och efterlevnaden av Eisais skyldigheter enligt läkemedelsindustrins uppförandekoder i
praktiken (t.ex. att offentliggöra eventuella värdeöverföringar som görs till dig).
1.8.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Vi kommer att behålla dina uppgifter i 6 år från dagen för din begäran.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.9 Jag är patient eller annan samhällsmedborgare

Detta avsnitt gäller om du är patient eller annan samhällsmedborgare.Om du arbetar inom hälso- och
sjukvård se avsnittet Jag arbetar inom hälso- och sjukvård.
1.9.1

När samlar vi in information om dig?

Vi samlar in information om dig om dukontaktar oss för att begära medicinsk information eller för att
rapportera eventuella säkerhets- eller kvalitetsproblem relaterade till Eisais produkter.Om du
kommenterar i ettoffentligtforumom en Eisai-produkt ellerettterapeutisktområdedärEisai har
ettintressekan vi erhållaaggregerad och anonymiseradinformationrörandedinkommentar, såvida vi
inteenligt lag ärskyldigaattsamla in identifierbarinformation.
Observera att Eisai inte kan ge medicinsk rådgivning till allmänheten och vi kommer att hänvisa dig till
din hälso- och sjukvårdspersonal för medicinsk rådgivning och vägledning.Medicinsk information kan ge
saklig information som finns tillgänglig i bipacksedeln till allmänheten om detta är relevant för din fråga.
1.9.2

Vilken typ av information samlar vi in om dig?

Vi samlar endast in information som är relevant för ändamål som anges i 1.9.1 och detta kan omfatta
där du kontaktar Eisai om en Eisai-produkt:
•
•
•
•
•

ditt namn
dina kontaktuppgifter såsom din adress, e-postadress eller ditt telefonnummer
uppgifter i din begäran om medicinsk information om en av Eisais produkter
information om eventuella säkerhets- eller kvalitetsproblem relaterade till produkten du
rapporterar
information om dig eller den andra personen som har tagit produkten (om du rapporterar ett
potentiellt säkerhetsproblem), inklusive ålder, kön, hälsotillstånd och kontaktuppgifter till hälsooch sjukvårdspersonalen som skrev ut produkten.

Om du kommenterar i ettoffentligtforumom en Eisai-produkt ellerettterapeutisktområdedärEisai har
ettintressekommer vi endastatterhålla minimal informationom de kommentarersomgjorts och
dennakommer, såvida vi inteärskyldigaattsamla in identifierbarinformation, endastatterhållas i en
aggregerad form sominteidentifierardig.

1.9.3

Hur använder vi dina personuppgifter?

Informationen vi samlar in från dig och erhåller i de syften som anges i 1.9.1 kommer endast att
användas för att:
•
•
•
•

svara på din begäran om medicinska råd genom att hänvisa dig till din hälso- och
sjukvårdspersonal
svara på din begäran om medicinsk information genom att ge saklig information som finns
tillgänglig i bipacksedeln om detta är relevant för din fråga
uppfylla Eisais skyldigheter enligt lag i samband med rapportering av säkerhets- eller
kvalitetsproblem som rör Eisais produkter
påverkavårkommunikationrörandeterapeutiskaområdendärEisai har ettintresse.

De rättsliga grunder vi förlitar oss på när vi hanterar dina personuppgifter är i förekommande fall Eisais
legitima affärsintresse (i samband med att svara på förfrågningar om medicinsk information och påverka
hur vi kommunicerar om terapeutiska områden där Eisai har ett intresse), uppgifter som uppenbart
offentliggörs och att fullgöra våra skyldigheter enligt lag (i samband med rapportering av säkerhets- och
kvalitetsproblem).
1.9.4

Hur länge vi lagrar dina uppgifter

Om du kontaktar oss för att begära medicinsk information kommer en kopia av din begäran och Eisais
svar att behållas i 15 år från dagen för din begäran.Om du kontaktar oss angående ett medicinskt
problem eller ett säkerhetsproblem som gäller en av Eisais produkter kommer vi att behålla dina
uppgifter i 15 år efter det att marknadsföringstillståndet för produkten har upphört i enlighet med
gällande lagar.Förutomdå vi enligt lag ärskyldigaattlagrauppgifter (i vilket fall de
tidigarelagringsperiodernasomanges i 1.9.4 kommerattgälla), kommer alla
uppgiftersomerhållitsfrånettoffentligtforumom en Eisai-produkt ellerettterapeutisktområdedärEisai har
ettintresseattlagras i en aggregerad och anonymiseradform.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

1.10 Jag är patienttalare, jag har bjudits in föratttalavidettEisai-

evenemangeller jag deltar i en Eisai-video

Detta avsnitt är tillämpligt om du är patienttalare, om du har bjudits in att tala vid ett Eisai-evenemang
eller om du deltar i en Eisai-video.
1.10.1 När samlar vi in information om dig?

Visamlar in informationomdigom du:
•
•
•
•
•

interagerarmedEisai-personalellervårarepresentanter
registrerardittintresseför, och/ellerdeltar i, evenemangsomorganiserasellersponsrasavEisai
ärpatienttalaresomdelarmeddigavdinerfarenhet och ditttillståndvidettEisai-evenemang, t.ex.
etthhc-evenemang
samtyckertillatttalavidettEisai-evenemang, såsompersonalförmånsmässor
deltar i en Eisai-video ellernågotannat material.

1.10.2 Vilkeninformationsamlar vi in omdig?

Visamlarendast in informationsomär relevant förändamålensomanges i Error! Reference source not
found., och dettakaninnefatta:
•
•
•

dittnamn
dinakontaktuppgifter, t.ex. adress, e-postadressellertelefonnummer
uppgifteromdinhälsa, dinafamiljemedlemmarellerannaninformationsom du
frivilligtdelarellergörtillgängligförEisai.

1.10.3 Hur använder vi dinapersonuppgifter?

Den information vi samlar in fråndigkommerendastattanvändasföratt:
•
•
•

underlättadittbesökpå och tillgångtillEisai-evenemanget och hjälpadigmeddinpresentation
underlättainspelningenav en videosom du deltar i
underlättatillverkningenav material i relationtilldetevenemangsom du deltar i (t.ex. fotografier).

De rättsligagrundersom vi förlitarosspåförattbehandladinapersonuppgifterärsamtycke,
förmåganattfullgöraeventuellaavtal vi ingåttmeddig och i syfteattuppfyllaEisaislegitimaintresse, i
synnerhetEisaislegitimaintresseavattadministrerasitthhc-program.
1.10.4 Hur länge vi lagrardinauppgifter

Vikommerattbehålladinauppgifter i 2 årfråndetdatumdå du håller i dinpresentation. Om du deltar i en
Eisai-video ellernågotannat material kommer vi attsparadennainformation i 6
årfrånpubliceringsdatumeteller en annantidsperiodsom vi kommitöverensommeddig.

Klicka på denna länk för att läsa om dina rättigheter, delning av dina uppgifter,
ändringar i detta integritetsmeddelande och hur du kontaktar oss.

2

Rättigheter, delning av dina uppgifter, ändringar i detta integritetsmeddelande
och hur du kontaktar oss

2.1

Vilka är dina rättigheter?

Avseende de personuppgifter vi har samlat in om dig har du rätt att under vissa omständigheter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

begära tillgång till dessa personuppgifter
begära korrigering av dessa personuppgifter
begära att dessa personuppgifter raderas
begära att vi begränsar hur vi behandlar dessa personuppgifter
invända mot hur vi behandlar dessa personuppgifter och
begära en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till Eisai i elektroniskt format.

Vi kommer att överväga en begäran som gjorts i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.Observera
dock att det kan finnas en rättslig eller annan giltig orsak till att Eisai kanske inte kan behandla din
begäran helt eller delvis.
Om du har begärtatt vi tarbortdinapersonuppgifterkommer vi
antingenatttabortelleranonymiseradessapersonuppgifter. Om
detinteärmöjligtförossatttabortelleranonymiseradinapersonuppgifterkommer vi
attvidtaåtgärderförattlagrapersonuppgifternapå en säkerplatsdär de intekommerattanvändastills vi
kantabortelleranonymisera dem.

Du kan också återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter när som helst men detta
kommer inte att påverka lagenligheten hos behandlingen som skedde innan dess.
Du har rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina
uppgifter.Du hittar kontaktuppgifter till din lokala dataskyddsmyndighet i tabellen nedan:
Land

Kontaktuppgifter

Danmark

Dataskyddsmyndigheten (Datatilsynet)
Borgergade 28, 5
DK-1300
Köpenhamn 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
Avd. N-0034
Oslo
Norge
www.datatilsynet.no
postkasse@datatilsynet.no

Finland

Dataombudsmannens byrå
00521 Helsingfors
Finland
www.tietosuoja.fi
tietosuoja@om.fi

Om du vill begära tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter vi samlat in om dig, vänligen skicka
ett e-postmeddelande till Data_Protection_EMEA@Eisai.net.

2.2

Vem delar vi dina uppgifter med?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med:
•
•
•
•
•
•
•

auktoriserade grupper och individer inom Eisai
andra enheter i Eisaikoncernen (se även 2.3 nedan)
tredjepartsleverantörer eller potentiella leverantörer som tillhandahåller tjänster eller
affärssystem som Eisai använder för att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt
våra dataskyddsombud och/eller någon annan behörig myndighet som har befogenhet att
begära utlämnande av personuppgifter som vi innehar
andrarelevantaorganinomläkemedelsbranschenvidoffentliggörandeavbetalningellerannanöverfö
ringavvärdesom har gjortstillsjukvårdspersonal
professionellarådgivare
läkemedelsföretagsomEisaisamarbetarmedrörandemarknadsföring

•
•

2.3

en köpare eller potentiella köpare av något företag eller tillgångar som vi säljer (eller överväger
att sälja) och/eller
tredje part om det krävs enligt lag.

Delning av dina uppgifter utanför det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES)

Personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till länder utanför EES där Eisai har
verksamhet.Som internationell organisation verkar Eisai i ett antal länder, däribland Japan och USA.
Vi använder även tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla ett antal affärsverktyg, inklusive
verktygen vi använder för rekrytering, personalförvaltning, upphandling, ekonomi samt
tjänsteleverantörer i kliniska studier och vi delar dina personuppgifter med dessa
tredjespartsleverantörer.Några av dessa leverantörer kan finnas utanför EES.
Vissa länder utanför EES kanske inte har en dataskyddstillsynsmyndighet och/eller principer för
behandling av personuppgifter och/eller rättigheter för de registrerade kanske inte tillgodoses i det
landet, så du kanske inte kan hävda dina rättigheter på samma sätt och mottagande organisationer
kanske inte är skyldiga enligt lag att skydda dina uppgifter enligt EU-standard.Eisaiskavidta alla
nödvändigaåtgärderförattsäkerställaattdinapersonuppgifterskyddasundersådanaomständigheter.
Vi upprätthåller processer för att säkerställa att tredje parter som vi använder och som kommer att
behandla dina uppgifter, inklusive andra Eisai-enheter kommer att uppfylla samma standarder för att
skydda dina uppgifter som inom EES.Detta inkluderar att genomföra nödvändig företagsbesiktning
(duediligence) på sådana tredje parter (exempelvis undersöka vilka säkerhetsåtgärder de har på plats för
att skydda uppgifter), och ingå avtal som innehåller lämpliga avtalsrättsliga åtgärder för att skydda
uppgifter, vilket kan omfatta avtalsslutande med standardavtalsklausuler som har godkänts av EUmyndigheter vilka tillhandahåller adekvat skydd för dina personuppgifter.

2.4

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Detta integritetsmeddelande kan komma att uppdateras av Eisai från tid till annan; besök webbplatsen
www.eisainordics.eu när som helst för att läsa den senaste versionen.

2.5

Hur du kontaktar oss

Du kan kontakta Eisais dataskyddsombud och dataskyddsteam på e-postadressen
Data_Protection_EMEA@Eisai.net eller genom att skriva till den adress som finns angiven ovan.

