Alexions forpligtelse over for sundhedspersonale til beskyttelse af persondata
Det er Alexions mission at give håb til patienter, der lider af sjældne sygdomme, og deres familier. Som
forvaltere af data om disse patienter og det sundhedspersonale, som behandler dem, er det vores
overbevisning, at respekt for og beskyttelse af disse data er en central del af at levere lægemidler, der
redder liv. Vi forpligter os til at håndtere persondata fair og åbent for at støtte vores mission og i
overensstemmelse med love og regler for databeskyttelse og beskyttelse af personlige oplysninger.
Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Blvd., 02210 Boston, MA, USA, og Alexion Pharma Nordics
AB, 7A Centralen, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sverige som dataansvarlig og vores affilierede
selskaber (“Alexion”, “vi”) giver denne erklæring om vores praksis for databeskyttelse og beskyttelse af
personlige oplysninger for at informere dig om årsagerne til, at vi indsamler data om sundhedspersonale
som dig, og hvordan vi respekterer dine rettigheder. Alexion beder dig også om at give dit samtykke til,
at vi indsamler, opbevarer, behandler og bruger visse oplysninger om dig.
Hvordan vi indsamler persondata, og hvorfor vi bruger dem
Vi indsamler data om dig både via interaktioner med dig og fra professionelle tredjeparter. Vi bruger
disse data, baseret på vores legitime interesse, til at forstå dine medicinske præferencer, prioriteter og
behov:
• Kommunikation: til at levere information om vores ekspertiseområder, vores produkter og de
sjældne sygdomme, de er indiceret til;
• Viden: til at forbedre effektiviteten af den salgsfremmende, videnskabelige og
uddannelsesmæssige information, vi giver; til at bevare og registrere vores relation til dig;
• Engagement: til at kontakte dig for at aftale besøg eller invitere dig til møder eller events eller
tage del i markedsundersøgelser og til at huske, hvordan og hvor vi har haft kontakt med dig;
Vi modtager oplysninger om dig som fx (fornavn, mellemnavn, efternavn, køn, (akademisk) titel,
speciale, arbejdsadresse, telefonnummer, arbejdssprog, typen af din praksis, din stilling) (“dine
persondata”) fra en pålidelig tredjepart, som leverer brancheanerkendte lister over sundhedspersonale.
Hvis du deltager i videnskabelige eller uddannelsesmæssige møder, konferencer og workshops, som vi
sponsorerer, modtager vi også data vedrørende din deltagelse fra de organisationer, som afholder disse
events.
Dit samtykke
Vi respekterer dine præferencer for beskyttelse af personlige oplysninger ved elektronisk
kommunikation, så vi sender kun information om vores produkter, webinarer og videnskabelige events
og/eller videnskabelig information til dig via e-mail, fax, sms eller andre former for elektroniske
meddelelser med dit udtrykkelige samtykke, medmindre vi bliver nødt til at sende dig visse
sikkerhedsoplysninger, hvis en kollega hos Alexion er i direkte elektronisk dialog med dig, eller vi
besvarer en elektronisk anmodning fra dig.
For bedre at forstå behovene i det medicinske miljø, vi ønsker at betjene, kan vi analysere oplysninger
om vores interaktioner, events og aktiviteter med dig og andet sundhedspersonale og opbevare disse
oplysninger på en måde, som hjælper os med at forbedre den måde, vi levere information og interagerer
specifikt med dig. Det kan omfatte forståelse af dine diagnosticerings- og behandlingsmetoder og
hvordan de er i overensstemmelse med Alexions produkter og de sygdomme, de er indiceret til. Vi gør
kun dette på måder, som identificerer dig, hvis vi har dit udtrykkelige samtykke.
Derfor vil vi gerne bede dig om at give dit samtykke til følgende formål:
 Elektroniske meddelelser: Jeg accepterer og giver mit samtykke til, at Alexion via e-mail eller
andre elektroniske kanaler som sms eller fax må sende information om sjældne sygdomme,
godkendte produkter og ydelser fra Alexion, invitationer til webinarer, information om videnskabelige
events og/eller anden videnskabelig information fra Alexion og dets affilierede selskaber, baseret på
mine behov.
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 Analyse: Jeg accepterer og giver mit samtykke til, at Alexion må analysere og opbevare
oplysninger om sin interaktion med mig og andet sundhedspersonale for at forbedre måden, de
leverer information og interagerer specifikt med mig. Det kan omfatte forståelse af diagnosticeringsog behandlingsmetoder og hvordan de er i overensstemmelse med Alexions produkter og de
sygdomme, de er indiceret til.
Deling af persondata, yderligere behandlingsformål
For at beskytte dine data videregiver Alexion ikke dine persondata til tredjepart uden tilstrækkelige
organisationsmæssige og tekniske forholdsregler.
Tredjeparter, som Alexion kan arbejde med, er:
• Forhandlere og tjenesteudbydere, som hjælper Alexion (fx med henblik på behandling og
forsendelse, administration af kunderelationer, dvs., dine persondata bliver videregivet til IQVIA
(tidligere IMS Health) for at forbedre datakvaliteten, levere kundeservice, markedsanalyse,
udsende marketingmateriale om godkendte produkter, ydelser og tilbud)
• Tredjeparter i forbindelse med salg, tildeling eller anden overførsel af Alexions forretning;
• Tredjeparter for at respondere på anmodninger fra offentlige eller retshåndhævende
myndigheder eller hvor dette kræves eller er tilladt af gældende lovgivning, retskendelser eller
offentlige bestemmelser; eller
• Når de skal anvendes til selskabsrevision eller til at undersøge eller besvare en klage eller
sikkerhedstrussel.
En hvilken som helst affilieret enhed, leverandør eller tjenesteudbyder eller anden tredjepart, som har
givet tilladelse til adgang til eller til hvem vi overfører persondata, skal holde disse data fortrolige og
sikre og kun behandle dem til de formål, vi har informeret om i denne erklæring om beskyttelse af
personlige oplysninger, eller som du har givet samtykke til.
International overførsel af persondata
Alexion er en international organisation med affilierede selskaber og datterselskaber over hele verden.
Nogle af disse har hovedkontor eller arbejder i lande, som ikke har samme niveau af databeskyttelse
som det land, hvor du er bosiddende (herunder andre lande, som ikke har det samme niveau af
lovgivningsmæssig databeskyttelse). For så vidt muligt at beskytte dine personlige oplysninger, når data
overføres af eller på vegne af Alexion til andre lande eller organisationer, som ikke anerkendes som at
levere lovgivningsmæssig beskyttelse på samme niveau som dit land, forpligter Alexion sine
internationale enheder, affilierede selskaber og tjenesteudbydere kontraktmæssigt til at efterleve de
gældende databeskyttelseslove og principper via standardklausuler, som er godkendt eller anerkendt af
de relevante kontrolinstanser.
Dine rettigheder
Du kan til enhver tid kontakte os for at få at vide, hvilke persondata vi behandler om dig, for at rette
fejlagtige oplysninger, få adgang til en liste over Alexions leverandører og deres steder for
databehandling, eller for at udtrykke bekymring over, hvordan vi håndterer persondata, for at protestere
mod vores databehandling eller for at anmode om, at dit udtrykkelige samtykke slettes eller begrænses
eller for at trække det tilbage. Vi vil efterkomme din anmodning i henhold til gældende love og regler og
på en måde, som er i overensstemmelse med Alexions tilsagn om beskyttelse af personlige oplysninger.
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, sletter Alexion dine persondata og sikrer, at disse persondata også
slettes fra Alexions affilierede tjenesteudbydere, medmindre gældende love og regler forbyder, at disse
persondata slettes.
Du kan kontakte os på følgende måde:
Via e-mail:
dataqueries@alexion.com
Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
A96 DV76, IRELAND
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By email: info@venetoprivacy.ie
Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 Copenhagen K, email:
dt@datatilsynet.dk
Alexion opbevarer dine persondata igennem hele vores relation med dig, medmindre gældende
lovgivning kræver, at de opbevares i længere tid. Dit samtykke er frivilligt. Hvis du ikke ønsker at give dit
samtykke, vil det ikke have nogen ulemper for dig.
Dine persondata bliver ikke anvendt til at tage beslutninger, der udelukkende er baseret på automatisk
databehandling, som vil have juridiske følger eller på anden måde have en væsentlig indvirkning på dig.
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