Sidst opdateret december 2020

Bemærkninger om beskyttelse af personlige oplysninger sundhedspersonale
Indivior respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte fortroligheden og sikkerheden af dine
personlige data. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan Indivior ("Indivior", "vi", "os")
indsamler og behandler personlige data om sundhedspersonale (benævnt "du" i denne
fortrolighedspolitik) under og efter vores forhold med dig, og dine rettigheder i forhold til dine
personlige data.
Vi anbefaler dig at læse denne meddelelse omhyggeligt, samt eventuelle andre oplysninger, som vi
kan levere på visse lejligheder, når vi indsamler eller behandler personlige data om dig, så du er klar
af grundene til, at dine personlige data er indsamlet, og den måde, hvorpå de behandles.
DE PERSONLIGE DATA, VI INDSAMLER OG BRUGER
Personlige data er alle oplysninger, der identificerer eller kan identificere dig direkte eller i
kombination med andre oplysninger. Dette omfatter ikke anonymiserede data.
Vi kan indsamle, gemme og bruge følgende kategorier af personoplysninger om dig:
•
•
•
•
•
•
•

generelle kontaktoplysninger såsom navn, erhverv, fødselsdato, adresse,
telefonnumre og e-mail-adresser.
oplysninger, der kræves for at foretage betalinger eller restitutioner, såsom dine
bankoplysninger.
faglig information om din uddannelsesbaggrund og dine faglige kvalifikationer.
oplysninger om vores interaktion med dig, såsom rapporter om vores udveksling.
oplysninger om din deltagelse i faglige arrangementer.
oplysninger om dine præferencer for modtagelse af kommunikation fra os.
automatisk indsamlede data, såsom din IP adresse, type browser og operativsystem,
applikationsversion og geografisk placering. Vi indsamler og genererer også data
baseret på din brug af vores elektroniske platforme. Vi indsamler disse data ved at
placere cookies. For mere information om de cookies, vi bruger, henvises til vores
generelle bemærkninger om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies fås på
Indivior.com.

HVILKE KILDER STOLER VI PÅ?
Vi indsamler dine personlige data direkte fra dig, for eksempel oplysninger, du giver, når du
interagerer med os, eller når du deltager i vores begivenheder. Vi indsamler også personlige data
indirekte fra tredjeparter såsom organisationer med speciale i dataindsamling, som Veeva Systems
Inc. Disse organisationer indsamler data direkte fra dig eller fra offentligt tilgængelige kilder, såsom
professionelle registre. Vi har passende kontraktlige arrangementer på plads for at sikre, at disse
organisationer indsamler og deler dine personlige data med os i overensstemmelse med gældende
lovgivning.
TIL HVILKE FORMÅL BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?
Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:
1. at styre vores samarbejde med dig.
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2. at give dig tilstrækkelige og ajourførte oplysninger om medicin samt vores produkter og
tjenester.
3. at administrere invitationer til konferencer, PR og andre faglige arrangementer af medicinsk
eller videnskabelig karakter.
4. at håndtere rapporter om besøg foretaget af vores medarbejdere.
5. at styre økonomiske relationer(betaling for ydelser, refusion af udgifter mv.).
6. til markedsundersøgelser.
7. til datasegmentering og klassificering, herunder for at hjælpe med at identificere
kommunikation og aktiviteter, der er mest relevante for dig;
8. for at hjælpe dig med at få adgang til enhver relevant hjemmeside med videnskabeligt og
medicinsk indhold og for at give dig elektroniske oplysninger og tjenester, herunder:
a. online begivenheder, såsom webcast begivenheder.
b. adgang til online engagementværktøjer, for eksempel Veeva Engage.
c. vores pressemeddelelser.
d. finansielle resultater, og
e. information og marketing kommunikation om vores produkter og tjenester. Vi vil
altid indhente samtykke til markedsføring, hvor det kræves i henhold til gældende
lovgivning. Uanset om dit samtykke er påkrævet i henhold til gældende lov, kan du
til enhver tid fravælge at modtage kommunikation ved at afmelde dig ved hjælp af
afmeldingslinket, der er inkluderet i hver meddelelse, der sendes, eller ved at
kontakte os som angivet nedenfor;
9. at kontakte og interagere med dig, herunder at:
a. svare på dine anmodninger (for eksempel i tilfælde af at du kontaktede os i
forbindelse med en bestemt medicinsk forespørgsel eller vedrørende en
begivenhed); og
b. giv vigtige meddelelser og opdateringer, såsom ændringer i vores Vilkår og
politikker, sikkerhedsadvarsler og administrative meddelelser;
10. at drive vores forretning, herunder til:
a. at svare på rapporter, du laver om en mulig bivirkning forbundet med et af vores
produkter, og for at overvåge sikkerheden af vores produkter.
b. overholde gældende love, bestemmelser, selvregulering og vejledning. Vi kan f.eks.
offentliggøre dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores
forpligtigelser om gennemsigtighed i henhold til gældende lokal lovgivning eller
selvregulerende krav i forbindelse med kontrakter med eller fordele, der ydes til
sundhedspersoner og sundhedsorganisationer;
c. overholde krav eller anmodninger fra tilsynsmyndigheder, regeringer, domstole og
retshåndhævende myndigheder;
11. at forbedre vores daglige drift, herunder:
a. til interne formål, som hvis det er nødvendigt for at hjælpe os med at levere og
forbedre vores digitale platforme, indhold og tjenester, hvis det er relevant for dig.
b. hvor du bruger en af vores elektroniske platforme til at overvåge og analysere
tendenser, brug og aktiviteter i forbindelse med vores produkter og tjenester.
c. for at forstå, hvilke dele af alle digitale platforme og tjenester, vi ruller ud til dig, er
af størst interesse og for at forbedre design og indhold på vores platforme.
d. at forbedre vores produkter og tjenester og vores kommunikation til dig.
e. (hvor det er relevant) for at sikre, at vi har opdaterede kontaktoplysninger til dig; og
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12. at udøve vores rettigheder, hvor det er nødvendigt at bruge dine personlige data til at
forsvare vores forretningsinteresser, for eksempel til at opdage, forhindre og reagere på
svigskrav eller uønskede aktiviteter.
Vi kan også bruge dine personlige data til at beskytte eller udøve vores rettigheder eller
tredjemands rettigheder.
Indivior bruger ikke dine personlige data til automatiseret beslutningstagning.
Juridisk grundlag for retsforfølgelse
Vi bruger kun dine personlige data, når det er tilladt i henhold til gældende lov. Vi er afhængige af
følgende retsgrundlag for behandlingen af dine personlige data:
1. Udførelsen af en kontrakt, som vi har indgået med dig, for eksempel til at betale dig for
ydelser eller refundere dig for udgifter.
2. Overholdelse af en juridisk og/eller lovgivningsmæssig forpligtelse, f.eks. for at overholde
krav eller anmodninger fra tilsynsmyndigheder, regeringer, domstole og retshåndhævende
myndigheder eller kun til offentliggørelse af de fordele og aftaler, der er indgået med dig på
et officielt grundlag.
3. Vores legitime interesser (eller en tredjeparts, såsom en tjenesteudbyder) i at bruge dine
personlige data, for eksempel til at drive vores forretning, forbedre vores daglige drift,
kommunikere med dig, udføre markedsundersøgelser og udøve vores og tredjeparts
rettigheder. Vi vil altid afbalancere dine rettigheder med vores eller tredjeparts interesser og
træffe passende foranstaltninger for at sikre, at behandlingen er nødvendig, og at dine
interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder respekteres.
Mere sjældent kan behandlingen af dine personlige data være baseret på følgende retsgrundlag:
1. Når vi har brug for at beskytte dine interesser(eller andres interesser); og / eller
2. Når offentlighedens interesse befaler det, for eksempel med henblik
lægemiddelovervågning, lægemiddelsikkerhed og beskyttelse af folkesundheden.

på

I tilfælde af, at gældende lovgivning kræver, at vi indhenter dit samtykke til behandling af dine
personlige data, vil vi specifikt bede om dit samtykke, inden vi begynder at behandle dine data.
Ændring af formål
Vi bruger kun dine personlige data til de formål, der er angivet i denne fortrolighedserklæring. I
tilfælde af at vi behandler dine personlige data til nye formål, der er uforenelige med de oprindelige
formål, som vi indsamlede dine personlige data til, vil vi informere dig herom og angive det juridiske
grundlag, der giver os mulighed for at gøre det eller bede om dit samtykke.
DELING AF PERSONLIGE DATA
Vi deler kun personlige data med parter, som vi har tillid til, eller hvor vi er forpligtet til at dele data i
henhold til gældende lov. Vi kræver, at disse tredjeparter respekterer sikkerheden og fortroligheden
af dine personlige data og behandler personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.
•

•

Koncernselskaber: Vi deler personoplysninger med andre enheder i den enkelte gruppe, for
eksempel til intern rapportering, sikkerhed, markedsundersøgelser og til optimering af vores
produkter og tjenester.
Tjenesteudbydere: Vi deler personlige oplysninger med vores tjenesteudbydere i det omfang
det er relevant for deres tjenester, for eksempel, til at yde IT service, at håndtere betalinger,
Side 3 | 6

•

•

til at undersøge og forebygge svindel, for at distribuere markedsføringsmateriale, for at
optimere vores tjenester eller til at analysere data.
Juridiske konsulenter og forsikringsselskaber: Hvis databehandling er nødvendig for
etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, kan vi også overføre dine personlige data
til vores juridiske konsulenter og forsikringsselskaber.
Myndigheder og tilsynsmyndigheder: Vi deler dine personoplysninger med myndigheder
eller tilsynsmyndigheder i det omfang, det er relevant og påkrævet i henhold til gældende
love, regler eller adfærdskodekser. F.eks. med tilsyns- eller reguleringsmyndigheder,
domstole og offentlige organer, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde en retlig
forpligtelse eller for at retsforfølge straffelovsovertrædelser og svig. Vi kan også overføre
personlige data til myndigheder for at beskytte vores rettigheder og ejendom eller
tredjemands rettigheder og ejendom.

Vi kan overføre dine personlige data til tredjeparter uden for EU, for eksempel med
koncernselskaber inden for den enkelte gruppe. Modtagere af dine personoplysninger kan være
placeret i lande, der har et lavere retsbeskyttelsesniveau for personoplysninger end EU. Vi har
indført passende sikkerhedsforanstaltninger (såsom kontraktlige forpligtelser) for at sikre, at dine
personlige data er tilstrækkeligt beskyttet i overensstemmelse med europæiske standarder. For
dataoverførsler inden for den enkelte gruppe har vi en intra-group aftale på plads for at sikre, at dine
personlige data er tilstrækkeligt beskyttet. Det kan også være nødvendigt, at vi deler dine
personoplysninger med tilsynsmyndigheder, myndigheder eller tilsynsmyndigheder uden for EU,
hvor vi er påkrævet ved lov.
Hvis du har spørgsmål om den internationale overførsel af dine personlige data eller de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger, som Indivior har truffet for at beskytte dine personlige data, bedes du
sende en e-mail til Privacy@Indivior.com.
DATASIKKERHED
Vi har indført passende fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet tab, brug eller uautoriseret adgang, ændring eller
ødelæggelse. Disse foranstaltninger, der har til formål at sikre den løbende integriteten og
fortroligheden af dine personlige data, for eksempel ved at sikre, at kun autoriserede medarbejdere,
agenter eller underleverandører, med en streng behøver at vide har adgang til dine personlige data.
Vi evaluerer og opdaterer disse foranstaltninger regelmæssigt. Vi har også gode procedurer på plads
til at håndtere enhver påstået brud på datasikkerhed, og hvis det kræves i henhold til loven, vil vi
underrette dig herom såvel som ethvert kompetent reguleringsagentur.
DATALAGRING
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har et forhold til dig. Når vi beslutter, hvor længe vi
skal opbevare dine personoplysninger, efter at vores forhold til dig er afsluttet, tager vi hensyn til
vores juridiske forpligtelser og tilsynsmyndighedernes forventninger, samt hvor længe vi har brug for
eller er forpligtet til at opbevare oplysninger og opbevare passende forretningsregistre til regnskabs
-, revisions-og rapporteringsformål. Vi kan også opbevare optegnelser for at undersøge eller forsvare
potentielle juridiske krav. Vi har passende arkiverings-og sletningspolitikker på plads for at sikre, at
alle dokumenter og oplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning.
DINE RETTIGHEDER
Din rolle
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Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er korrekte og opdaterede. Under dit
samarbejde med os opfordres du til at underrette os om eventuelle ændringer af dine personlige
data ved at sende en e-mail til Privacy@Indivior.com.
Dine rettigheder
Du har forskellige rettigheder i forhold til dine personlige data, med visse undtagelser i henhold til
gældende lovgivning. Under visse omstændigheder og i overensstemmelse med gældende lovgivning
har du ret til:
•
•
•
•
•
•
•

•

anmode om adgang til alle personlige data, vi har om dig.
anmode om, at dine personlige data bliver rettet eller opdateret.
anmode om adgang til alle personlige data, vi har om dig.
gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til et bestemt formål.
anmode om, at vi blokerer eller begrænser behandlingen af dine personlige data.
angiv instruktioner om, hvad der sker med dine personlige data efter din død.
modtage dine personlige data, du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format, og bede os om at sende disse personlige data til en tredjepart (ret til
dataportabilitet).
tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine personlige data til enhver tid, i det omfang
samtykke var påkrævet og leveret af dig.

Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder, kan du sende en e-mail til følgende adresse:
Privacy@Indivior.com.Du kan også til enhver tid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller klager over
denne fortrolighedserklæring eller om behandlingen af dine personlige data. Vi er forpligtet til at
håndtere dine forespørgsler og klager så godt som muligt. Hvis du mener, at vi ikke har kunnet
hjælpe dig med din klage, har du ret til at indgive en klage til din lokale myndighed for
databeskyttelse (link).
Ingen gebyrer kræves normalt
Du behøver ikke betale gebyrer for at få adgang til dine personlige data eller udøve nogen af de
andre rettigheder, der er nævnt ovenfor. Bemærk dog, at hvis din anmodning er klart ubegrundet
eller overdreven, kan vi opkræve et rimeligt gebyr, eller vi kan nægte at svare på anmodningen.
KONTAKT OG KLAGER
Indivior UK Limited er dataansvarlig for dine data og kontrollerer behandlingen af dine personlige
data som beskrevet i denne privatlivspolitik. Indivior UK Limited er placeret på Chapleo-Bygningen,
Henry Boot Wayay, Hull, HU4 7DY England.
Du kan sende en e-mail til følgende adresse for at kontakte os med eventuelle spørgsmål eller
klager: Privacy@Indivior.com.
ÆNDRINGER I DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Vi kan opdatere vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger fra tid til anden for at
give dig flere oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler dine personlige oplysninger, eller som
reaktion på ændringer i vores aktiviteter for databehandling eller politikker. Hvis vi foretager
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væsentlige ændringer, der har indflydelse på dig, vil vi underrette dig om disse ændringer, før de
træder i kraft, for eksempel ved at sende en e-mail, ved hjælp af en meddelelse på vores
hjemmeside eller ved hjælp af andre passende metoder. Vi opfordrer dig til regelmæssigt at
gennemgå denne privatlivspolitik for at lære, hvordan Indivior behandler og beskytter dine
personlige oplysninger. Du vil kunne se, hvornår vi sidst opdaterede meddelelsen ved at markere
datoen "sidst opdateret" øverst i meddelelsen.
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