Alexions personvernforpliktelse overfor helsepersonell
Vårt oppdrag i Alexion er å gi håp til pasienter og familier som rammes av sjeldne sykdommer. Som
forvaltere av informasjon om disse pasientene og helsepersonellet som behandler dem, mener vi at
respekt for og vern av denne informasjonen er et viktig ledd i å kunne levere legemidler som redder liv.
Vi forplikter oss til å håndtere personopplysninger på en rettferdig og åpen måte, i tråd med vårt
oppdrag og i henhold til gjeldende personvernlovgivning.
Med denne personvernerklæringen ønsker Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Blvd., 02210
Boston, MA, USA, og Alexion Pharma Nordics AB, 7A Centralen, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm,
Sverige, som behandlingsansvarlige, og våre datterselskaper (”Alexion”, ”vi”) å informere deg om
årsakene til at vi innhenter opplysninger om helsepersonell som deg, og hvordan vi beskytter dine
rettigheter. Alexion ber deg også om å gi ditt samtykke til at vi kan innhente, lagre, behandle og bruke
visse opplysninger om deg.
Hvordan vi innhenter personopplysninger og hvorfor vi bruker dem
Vi samler inn opplysninger om deg både gjennom vår kontakt med deg og fra tredjeparter. Vi bruker
disse opplysningene, basert på vår berettigede interesse, for å forstå dine medisinske preferanser,
prioriteringer og behov:
• Kommunikasjon: for å kunne gi deg informasjon innen våre spesialområder, våre produkter
og de sjeldne sykdommene de er godkjente for
• Innsikt: for å effektivisere markedsføringsmateriellet, det vitenskapelige materiellet og
opplæringsmateriellet vi tilbyr samt for å registrere og vedlikeholde informasjon om deg
• Engasjement: for å kunne kontakte deg for å avtale besøk eller invitere deg til møter eller
arrangementer, gjennomføre markedsundersøkelser og for å huske når og hvor vi har hatt
kontakt med deg
Vi får informasjon om deg som (fornavn, mellomnavn, etternavn, kjønn, tittel, spesialområde,
arbeidsadresse, telefonnummer, arbeidsspråk, virksomhet, stilling) (”dine personopplysninger”) fra
en betrodd tredjepart som tilbyr bransjeanerkjente lister over helsepersonell. Hvis du deltar på
vitenskapelige møter, kurs, konferanser og workshops som vi sponser, får vi også informasjon om din
deltakelse fra organisasjonene som står for slike arrangementer.
Ditt samtykke
Vi respekterer ditt personvern angående elektronisk kommunikasjon og sender derfor bare informasjon
om våre produkter, nettseminarer og vitenskapelige arrangementer og/eller annen vitenskapelig
informasjon til deg via e-post, faks, SMS eller i annen elektronisk form hvis du uttrykkelig samtykker til
det, med mindre slik kommunikasjon er nødvendig for å gi deg sikkerhetsinformasjon, en kollega i
Alexion er i direkte elektronisk dialog med deg, eller vi svarer på en elektronisk melding fra deg.
For å få en bedre forståelse for behovene til de medisinske fellesskapene vi betjener, kan vi komme til
å analysere informasjon om vår kontakt, våre arrangementer og aktiviteter med deg og annet
helsepersonell, og lagre slik informasjon på en måte som gjør oss i stand til å forbedre måten vi gir
informasjon og samhandler med akkurat deg. Dette kan innebære en forståelse for din diagnostikk og
behandling og hvordan den stemmer overens med Alexions produkter og sykdommene de er
godkjente for. Vi gjør dette bare på en slik måte at du identifiseres med ditt uttrykkelige samtykke.
På bakgrunn av dette ber vi deg, hvis du er enig, om å gi ditt samtykke til følgende formål:
 Elektroniske meldinger: Jeg samtykker i at Alexion, basert på mine behov, kan sende meg epost eller andre elektroniske meldinger som SMS eller faks, i den hensikt å gi meg informasjon om
sjeldne sykdommer, om Alexions godkjente produkter og tjenester, invitasjoner til nettseminarer,
informasjon om vitenskapelige arrangementer og/eller annen vitenskapelig informasjon fra Alexion
og dets datterselskaper.
 Analyse: Jeg samtykker i at Alexion kan analysere og lagre informasjon om sin kontakt med meg
og annet helsepersonell, for å forbedre måten Alexion gir informasjon til og har kontakt med
akkurat meg. Dette kan omfatte en forståelse for hvordan min diagnostikk og behandling stemmer
overens med Alexion sine produkter på godkjente indikasjoner.
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Deling av personopplysninger og behandling for ytterligere formål
Alexion overleverer ikke personopplysningene dine til tredjepart uten å ha tilstrekkelige organisatoriske
og tekniske tiltak på plass for å kunne beskytte personopplysningene dine.
Alexion kan komme til å arbeide med følgende tredjeparter:
• Leverandører og tjenesteytere som bistår Alexion, f.eks. med behandling, postforsendelser og
kundepleie. Som eksempel kommer personopplysningene dine til å bli delt på nytt med IQVIA
(tidligere IMS Health), i den hensikt å forbedre datakvaliteten, gi kundeservice, gjennomføre
markedsundersøkelser samt sende markedsføring om godkjente produkter, tjenester og tilbud
• Tredjeparter i forbindelse med salg, oppdeling eller annen overføring av Alexions virksomhet
• Tredjeparter for å svare på spørsmål fra domstoler eller andre myndigheter som håndhever
loven, eller når det kreves eller tillates i henhold til gjeldende lov, rettskjennelser eller
forskrifter, eller
• Når det kreves for å gjennomføre revisjoner eller for å undersøke eller besvare en klage eller
en sikkerhetstrussel.
Alle datterselskaper, leverandører eller tjenesteytere og andre tredjeparter som får tilgang til eller som
vi utleverer dine personopplysninger til, plikter å holde dem konfidensielle og sikre, samt å behandle
personopplysningene bare til de formålene vi har informert om i denne personvernerklæringen, eller
som du har gitt ditt samtykke til.
Internasjonale overføringer av personopplysninger
Alexion er en internasjonal organisasjon med datterselskaper over hele verden. Noen av disse har
forretningskontor eller ligger i land som ikke gir samme beskyttelsesnivå for personopplysninger som
landet du er bosatt i (inkludert andre land som ikke gir samme personvern via lovgivning). For å kunne
sikre ditt personvern på best mulig måte i tilfeller der personopplysninger overføres av eller på vegne
av Alexion til andre land eller organisasjoner som ikke har samme lovmessige beskyttelse som ditt
land, kommer Alexion til å inngå avtale med disse organene, datterselskapene og tjenesteyterne om å
overholde gjeldende personvernlovgivning og prinsipper for behandling av personopplysninger,
gjennom bruken av standarder og klausuler som er godkjente og anerkjente av relevante myndigheter.
Dine rettigheter
Du kan når som helst kontakte oss for å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om
deg, for å rette opplysninger som er feil, få en liste over leverandører som Alexion benytter og
informasjon om hvor disse finnes, eller for å komme med andre synspunkt på hvordan
personopplysningene dine behandles, for å protestere på vår behandling av personopplysninger eller
be om at opplysningene ikke skal behandles på en viss måte, eller for å be om sletting, begrensninger
eller tilbaketrekking av ditt uttrykkelige samtykke. Vi respekterer din anmodning og behandler den i
henhold til gjeldende lover og bestemmelser og i tråd med Alexions personvernforpliktelse. Hvis du
trekker tilbake samtykket, sletter Alexion personopplysningene dine og sørger for at
personopplysningene slettes av de tjenesteyterne Alexion samarbeider med, forutsatt at gjeldene
lovgivning ikke krever at opplysningene lagres.
Du kan kontakte oss på følgende måte:
Via brev:
Alexion Pharma Nordics AB
7A Centralen
Vasagatan 7
111 20 Stockholm, Sverige
Via e-post:
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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Via e-post: info@venetoprivacy.ie
Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet, P.O. Box 8177 Dep., NO-0034 Oslo Box 8114,
email: www.datatilsynet.no/en/about-us/contact-us/
Alexion lagrer dine personopplysninger så lenge vi har en relasjon til deg, forutsatt at gjeldende
lovgivning ikke krever at opplysningene lagres i lengre tid. Ditt samtykke er frivillig. Hvis du ikke
samtykker, får det ingen negative konsekvenser for deg.
Personopplysningene dine blir ikke brukt til å ta automatiserte beslutninger om deg på en måte som får
rettslige følger eller på tilsvarende måte påvirker deg i betydelig grad.
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