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Senast uppdaterad dec 2020 

 

Sekretessmeddelande till vårdpersonal 

Indivior respekterar din integritet och åtar sig att skydda dina personuppgifters integritet och 
säkerhet. Detta sekretessmeddelande beskriver hur Indivior ("Indivior", "vi", "oss") samlar in och 
behandlar personuppgifter om vårdpersonal (nedan kallad "du" i detta sekretessmeddelande) under 
och efter vår relation till dig, samt dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter.  

Vi råder dig att läsa detta meddelande noggrant, liksom alla andra informationsmeddelanden som vi 
kan skicka dig vid olika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är 
medveten om anledningen till att dina personuppgifter samlas in och hur de behandlas. 

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN OCH ANVÄNDER 

Personuppgifter är all information som identifierar eller kan identifiera dig direkt eller i kombination 
med annan information. De omfattar inte anonymiserade data. 

Vi kan samla in, lagra och använda följande kategorier av personuppgifter om dig: 

• allmänna kontaktuppgifter som namn, yrke, födelsedatum, adress, telefonnummer 
och e-postadresser; 

• information som krävs för att göra betalningar eller återbetalningar, t.ex. dina 
bankuppgifter; 

• professionell information om din utbildningsbakgrund och dina yrkesmässiga 
kvalifikationer; 

• information om våra interaktioner med dig, t.ex. rapporter om vår kommunikation; 
• information om din närvaro vid professionella evenemang; 
• information om dina önskemål om att få kommunikation från oss; 
• automatiskt insamlade data, t.ex. IP-adress, webbläsartyp och operativsystem, 

programversion och geografisk plats. Vi samlar in och genererar data baserat på din 
användning av våra elektroniska plattformar. Vi samlar in dessa uppgifter genom att 
placera ut cookies. För ytterligare information om cookies som vi använder hänvisar 
vi till vårt allmänna meddelande om integritet och cookies som finns tillgängligt på 
Indivior.com. 

VILKA KÄLLOR ANVÄNDER VI OSS AV?  

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, till exempel information som du tillhandahåller när du 
interagerar med oss eller när du deltar i våra evenemang. Vi samlar också in personuppgifter indirekt 
från tredje part, t.ex. organisationer med inriktning på datainsamling, som exempelvis Veeva 
Systems Inc. Dessa organisationer samlar in data direkt från dig eller från offentligt tillgängliga källor 
som professionella register. Vi har ingått lämpliga avtal för att säkerställa att dessa organisationer 
samlar in och delar dina personuppgifter med oss i enlighet med gällande lagar.  

I VILKA SYFTEN ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål: 

1. för att hantera vår arbetsrelation till dig; 
2. för att förse dig med tillräcklig och uppdaterad information om läkemedel såväl som våra 

produkter och tjänster; 
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3. för att hantera inbjudningar till konferenser, PR och andra professionella evenemang av 
medicinsk eller vetenskaplig karaktär;  

4. för att hantera rapporter om besök av våra anställda; 
5. för att hantera ekonomiska relationer (betalning av tjänster, återbetalning av utgifter osv.); 
6. för marknadsanalyser; 
7. för datasegmentering och -klassificering, inklusive för att identifiera kommunikation och 

aktiviteter som är mest relevant för dig; 
8. för att hjälpa dig att komma åt relevanta webbplatser med vetenskapligt och medicinskt 

innehåll och förse dig med elektronisk information och elektroniska tjänster som t.ex: 
a. evenemang online, till exempel webbsändningar; 
b. tillgång till verktyg för kommunikation online, till exempel Veeva Engage; 
c. våra pressmeddelanden; 
d. våra ekonomiska resultat; samt 
e. information och marknadsföringskommunikation som rör våra produkter och 

tjänster. Vi kommer alltid be om samtycke för marknadsföring där det krävs enligt 
gällande lag. Oavsett om ditt samtycke krävs enligt gällande lag, kan du när som 
helst välja bort kommunikation genom att klicka på avregistreringslänken som ingår i 
varje meddelande eller genom att kontakta oss enligt anvisningarna nedan; 

9. för att kontakta och interagera med dig, t.ex: 
a. för att svara på dina förfrågningar (till exempel om du kontaktar oss i samband med 

en specifik medicinsk fråga eller om ett evenemang); samt 
b. för att tillhandahålla viktiga meddelanden och uppdateringar, t.ex. ändringar av våra 

villkor och policyer, säkerhetsvarningar samt administrativa meddelanden; 
10. för att driva vår verksamhet, t.ex.: 

a. för att svara på rapporter du skickar om biverkningar i samband med någon av våra 
produkter och för att övervaka våra produkters säkerhet. 

b. för att följa gällande lagar, förordningar, självregleringskrav och vägledning. Vi kan 
till exempel offentliggöra dina personuppgifter i den utsträckning det kan vara 
nödvändigt för att uppfylla våra öppenhetsförpliktelser i enlighet med gällande 
lokala lagar eller självregleringskrav i samband med avtal med eller förmåner till 
sjukvårdspersonal och vårdorganisationer; 

c. för att uppfylla krav eller förfrågningar från tillsynsmyndigheter, regeringar, 
domstolar och brottsbekämpande myndigheter;  

11. för att förbättra vår dagliga verksamhet, t.ex.: 
a. för interna ändamål i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna leverera och 

förbättra våra digitala plattformar, vårt innehåll och våra tjänster, enbart om det är 
relevant för dig; 

b. om du använder någon av våra elektroniska plattformar för att övervaka och 
analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra produkter och 
tjänster; 

c.  för att förstå vilka delar av våra digitala plattformar och tjänster som är av mest 
intresse för dig och för att förbättra utformningen och innehållet på våra 
plattformar; 

d. för att förbättra våra produkter och tjänster och vår kommunikation med dig;  
e. (om tillämpligt) för att säkerställa att vi har dina aktuella kontaktuppgifter; samt 

12. för att utöva våra rättigheter i den utsträckning det är nödvändigt att använda dina 
personuppgifter för att försvara våra affärsintressen, till exempel för att upptäcka, förebygga 
och svara på misstankar om bedrägeri eller oönskade aktiviteter.  
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Vi kan också använda dina personuppgifter för att skydda eller utöva våra rättigheter eller 
tredje parts rättigheter. 

Indivior använder inte dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande. 

Rättslig grund för behandlingen  

Vi använder endast dina personuppgifter om det är tillåtet enligt gällande lag. Vi behandlar dina 
personuppgifter på följande rättsliga grunder:  

1. För att genomföra ett kontrakt som vi har med dig, till exempel för att betala dig för utförda 
tjänster eller ersätta dig för extra kostnader; 

2. För att fullgöra en förpliktelse i lagstiftning eller bestämmelse, till exempel för att följa krav 
eller önskemål från tillsynsmyndigheter, regeringar, domstolar och brottsbekämpande 
myndigheter eller om offentliggörande av de förmåner och avtal som ingåtts med dig på en 
enbart officiell basis; 

3. Om vi (eller tredje part, t.ex. en tjänsteleverantör) har ett legitimt intresse i att använda dina 
personuppgifter, till exempel för att driva vår verksamhet, förbättra vår dagliga verksamhet, 
kommunicera med dig, genomföra marknadsundersökningar och utöva våra och tredje parts 
rättigheter. Vi ser alltid till att det blir rätt balans mellan dina rättigheter och våra eller tredje 
parts intressen och vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlingen är nödvändig 
och att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter respekteras.  

Mer sällan kan behandlingen av dina personuppgifter baseras på följande rättsliga grunder: 

1. När vi behöver skydda dina intressen (eller någon annans intressen); och / eller 
2. När allmänintresset befaller det, till exempel för säkerhetsövervakning, läkemedelssäkerhet 

och skydd av folkhälsan.  

Om tillämplig lag kräver att vi har ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter kommer vi 
uttryckligen att be om ditt samtycke innan vi börjar behandla dina uppgifter.  

Förändrat syfte 

Vi använder dina personuppgifter enbart för de ändamål som anges i detta sekretessmeddelande. 
Om vi avser att behandla dina personuppgifter för nya ändamål som är oförenliga med de 
ursprungliga ändamål som vi samlade in dina personuppgifter för, kommer vi att meddela dig och 
ange på vilken rättslig grund eller be om ditt samtycke. 

LÄMNA UT PERSONUPPGIFTER  

Vi lämnar endast ut personuppgifter till parter som vi litar på eller som vi är skyldiga att lämna ut 
data till enligt gällande lag. Vi kräver att dessa tredje parter respekterar dina personuppgifters 
säkerhet och integritet och att de behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag.  

• Koncernbolag: vi delar personuppgifter med andra enheter inom Indivior-koncernen, till 
exempel för ändamål kring intern rapportering, säkerhet, marknadsundersökningar samt för 
att optimera våra produkter och tjänster. 

• Tjänsteleverantörer: vi delar personuppgifter med våra tjänsteleverantörer i den 
utsträckning detta är relevant för deras tjänster, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster, 
för att hantera betalningar, för att utreda och förhindra bedrägerier, för att distribuera 
marknadsföringskommunikation, för att optimera våra tjänster eller för att analysera data. 
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• Juridiska konsulter och försäkringsbolag: Om databehandling är nödvändig för att fastslå, 
göra gällande eller försvara rättsliga anspråk kan vi också överföra dina personuppgifter till 
våra juridiska konsulter och försäkringsbolag.  

• Statliga organ och tillsynsmyndigheter: vi delar dina personuppgifter med statliga organ eller 
tillsynsmyndigheter i den utsträckning detta är relevant och krävs enligt gällande lagar, 
förordningar eller regler. Till exempel delar vi dina personuppgifter med tillsynsmyndigheter, 
domstolar och statliga organ, i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse eller för att bekämpa brottslighet och bedrägerier. Vi kan också överföra 
personuppgifter till myndigheter för att skydda våra egna rättigheter och vår egendom, eller 
tredje parts rättigheter och egendom. 

Vi kan överföra dina personuppgifter till tredje part utanför EU, till exempel till företag inom Indivior-
koncernen. Mottagare av dina personuppgifter kan befinna sig i länder som har en lägre nivå av 
rättsligt skydd för personuppgifter än EU har. Vi har infört lämpliga skyddsåtgärder (t.ex. avtalsenliga 
åtaganden) för att se till att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade i enlighet med europeiska 
standarder. När det gäller dataöverföringar inom Indivior-koncernen har vi ett avtal inom koncernen 
för att se till att dina personuppgifter är tillräckligt skyddade. Vi kan också behöva dela dina 
personuppgifter med tillsynsmyndigheter eller statliga organ utanför EU om vi är skyldiga att göra 
det enligt gällande lag. 

Om du har frågor om internationell överföring av dina personuppgifter eller lämpliga skyddsåtgärder 
som Indivior har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan du skicka e-post till 
Privacy@Indivior.com. 

DATASÄKERHET 

Vi har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina 
personuppgifter mot oavsiktlig förlust, användning eller obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. 
Dessa åtgärder syftar till att säkerställa dina personuppgifters fortsatta integritet och sekretess, till 
exempel genom att se till att enbart behöriga anställda, agenter eller underleverantörer med ett 
verkligt behov av att känna till sådan information har tillgång till dina personuppgifter. Vi utvärderar 
och uppdaterar regelbundet dessa åtgärder. Vi har också sunda förfaranden för att hantera alla 
påståenden gällande säkerhetsöverträdelser och, om det krävs enligt gällande lag, kommer vi att 
meddela dig samt alla behöriga tillsynsmyndigheter i förekommande fall. 

DATALAGRING 

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge vi har en relation med dig. När vi beslutar om hur 
länge dina personuppgifter ska lagras efter att vår relation med dig har nått sitt slut tar vi hänsyn till 
våra juridiska skyldigheter och tillsynsmyndigheternas förväntningar, samt hur länge vi behöver eller 
är skyldiga att lagra uppgifterna samt för registerföring för redovisnings-, revisions- och 
rapporteringsändamål. Vi kan också lagra data för att utreda eller försvara potentiella rättsliga 
anspråk. Vi har lämpliga policyer för arkivering och borttagning för att se till att alla dokument och all 
information lagras i enlighet med gällande lag.  

DINA RÄTTIGHETER  

Din roll 

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Under ditt samarbete 
med oss uppmanas du att meddela oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter genom att 
skicka e-post till Privacy@Indivior.com. 

mailto:Privacy@Indivior.com
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Dina rättigheter 

Du har ett antal rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, med förbehåll för vissa undantag 
enligt gällande lag. Under vissa omständigheter och i enlighet med gällande lag har du rätt att: 

• begära åtkomst till alla personuppgifter som vi har om dig; 
• begära att dina personuppgifter korrigeras eller kompletteras; 
• begära att vi tar bort personuppgifter som vi har om dig; 
• invända mot behandlingen av dina personuppgifter för ett visst syfte; 
• begära att vi avbryter eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter; 
• ange hur dina personuppgifter ska hanteras efter din död;  
• ta emot dina personuppgifter som vi har om dig i ett strukturerat, allmänt förekommande 

och maskinläsbart format och be oss att skicka dessa personuppgifter till en tredje part (rätt 
till dataportabilitet); 

• när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter, i den mån 
samtycke krävdes och gavs av dig.  
  

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du skicka e-post till följande adress: 
Privacy@Indivior.com. Du kan också kontakta oss när som helst om du har frågor eller klagomål 
beträffande detta sekretessmeddelande eller om behandlingen av dina personuppgifter. Vi strävar 
efter att hantera dina frågor och klagomål så bra som möjligt. Om du anser att vi inte har kunnat 
hjälpa dig med ditt klagomål har du rätt att lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet 
(länk).  
 
Det kostar normalt ingenting 
 
Du behöver inte betala några avgifter för att få tillgång till dina personuppgifter eller utöva någon av 
de andra rättigheterna som nämns ovan. Observera dock att vi om din begäran anses vara tydligt 
ogrundad eller överdriven kan ta ut en rimlig avgift eller vägra att svara på begäran. 
 
KONTAKT OCH KLAGOMÅL 
 
Indivior UK Limited är personuppgiftsansvarig för dina data och ansvarar för behandlingen av dina 
personuppgifter enligt beskrivningen i detta sekretessmeddelande. Indivior UK Limited är baserat i 
The Chapleo Building, Henry Boot Way, Hull, HU4 7DY England.  
 
Du kan skicka e-post till följande adress för att kontakta oss med frågor eller klagomål: 
Privacy@Indivior.com. 
 
ÄNDRINGAR AV DETTA SEKRETESSMEDDELANDE  
 
Vi kan komma att uppdatera vårt sekretessmeddelande från tid till annan för att ge ytterligare 
information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter eller som svar på förändringar i vår 
databehandling eller våra policyer. Om vi gör väsentliga ändringar som påverkar dig kommer vi att 
meddela dig om dessa ändringar innan de träder i kraft, till exempel genom att skicka e-post, visa ett 
meddelande på vår webbplats eller med hjälp av andra lämpliga metoder. Vi uppmuntrar dig att 
regelbundet granska detta sekretessmeddelande för att vara medveten om hur Indivior behandlar 

mailto:Privacy@Indivior.com
https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members-en
mailto:Privacy@Indivior.com
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och skyddar dina personuppgifter. För att ta reda på när vi senast uppdaterade 
sekretessmeddelandet kan du se datumet under "senast uppdaterad" i början av meddelandet.  


