Alexions integritetsåtagande gentemot sjukvårdspersonal
Vårt uppdrag på Alexion är att ge hopp till patienter som lider av sällsynta sjukdomar och hos deras
anhöriga. Vi anser att respekt och skydd för dessa patienters integritet och för integriteten hos
behandlande hälso- och sjukvårdspersonal är viktiga pusselbitar i att kunna erbjuda läkemedel som
räddar liv. Vi är därför fast beslutna att hantera personuppgifter på ett korrekt och öppet sätt i enlighet
med tillämplig personuppgiftslagstiftning.
Härmed informerar Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Blvd., 02210 Boston, MA, USA, och
Alexion Pharma Nordics AB, 7A Centralen, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Sverige i egenskap av
personuppgiftsansvariga, och våra närstående bolag (”Alexion” eller ”vi”) dig om vilka personuppgifter
vi samlar in om dig i egenskap av hälso- och sjukvårdspersonal, om hur vi skyddar dina
personuppgifter och om dina rättigheter i detta avseende. Alexion ber även om ditt samtycke för att
kunna samla in, lagra, behandla och använda viss information om dig.
Vilka personuppgifter vi samlar in och hur de används
Vi samlar in uppgifter om dig både genom vår egen kontakt med dig och från utomstående. Vi
använder uppgifterna, baserat på våra legitima intressen, för att förstå dina medicinska preferenser,
prioriteringar och behov:
• Kommunikation: för att kunna tillhandahålla dig information om ditt specialistområde, om
våra produkter och om de sällsynta sjukdomar som de är godkända för,
• Insikt: för att effektivisera vårt marknadsföringsmaterial, vetenskapliga material och
utbildningsmaterial, för att upprätthålla och dokumentera vår relation med dig, och
• Engagemang: för att kunna kontakta dig för att boka in möten, bjuda in till evenemang,
genomföra marknadsundersökningar och för att komma ihåg när och hur vi har haft kontakt
med dig.
Vi får information om dig från en betrodd tredje part som tillhandahåller branschgodkända listor över
hälso- och sjukvårdspersonal, såsom ditt förnamn, mellannamn, efternamn, kön, din titel,
specialisering, arbetsadress, telefonnummer, arbetsspråk, din verksamhet och din roll (”Dina
Personuppgifter”). Om du närvarar vid vetenskapliga sammanträden, utbildningar, konferenser eller
workshops som vi sponsrar får vi även information om ditt deltagande från de organisationer som
anordnar dessa evenemang.
Ditt samtycke
Vi respekterar dina integritetspreferenser avseende elektronisk kommunikation och skickar endast
information om våra produkter, webbseminarier och vetenskapliga sammanträden och/eller annan
vetenskaplig information till dig via mejl, fax, sms eller i annan elektronisk form om du uttryckligen
samtycker till det, med undantag för om sådan kommunikation är nödvändig för att ge dig
säkerhetsinformation, om en kollega på Alexion är i direkt elektronisk kommunikation med dig eller
om vi svarar på ett meddelande från dig som skickats via sådant elektroniskt kommunikationsmedel.
Vi kan komma att analysera och lagra information om vår interaktion, våra evenemang och aktiviteter
tillsammans med dig och annan hälso- och sjukvårdspersonal i syfte att på bästa sätt förstå behoven
inom hälso- och sjukvården och för att förbättra hur vi interagerar med just dig. Vi gör detta endast på
sådana sätt att vi kan koppla ihop dig med ditt uttryckliga samtycke.
Mot bakgrund av ovan ber vi dig, om du håller med, att lämna ditt samtycke till följande ändamål:



Elektroniska meddelanden: Jag samtycker till att Alexion baserat på mina behov kontaktar mig
via mejl eller annat elektroniskt kommunikationsmedel såsom SMS eller fax, i syfte att informera
mig om sällsynta sjukdomar, om Alexions produkter och tjänster, för bjuda in mig till
webbseminarier eller vetenskapliga sammanträden och/eller för att skicka annan vetenskaplig
information till mig.



Analys: Jag samtycker till att Alexion analyserar och lagrar information om sin kontakt med mig
och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att förbättra hur Alexion informerar och interagerar
med just mig. Detta kan inkludera förståelse av hur min uppfattning av diagnostik och behandling
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överensstämmer med Alexions produkter och de sjukdomar dessa är indikerade för.
Överföring av personuppgifter och behandling för ytterligare ändamål
Alexion kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till utomstående som saknar de
organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.
Alexion kan komma att samarbeta med följande kategorier av utomstående:
• med ombud och leverantörer, t.ex. för behandling av personuppgifter, brevutskick och
kundvård. Som exempel kan nämnas att dina personuppgifter kommer att delas tillbaka med
IQVIA (tidigare IMS Health) i syfte att förbättra informationskvalitet, ge kundservice,
genomföra marknadsundersökningar samt för att skicka marknadsföring om godkända
produkter, tjänster och erbjudanden,
• utomstående i samband med försäljning, uppdelning eller annan överföring av Alexions
verksamhet,
• utomstående för att svara på frågor från domstolar eller andra rättsvårdande myndigheter,
eller när så krävs eller tillåts enligt tillämplig lag, föreläggande eller föreskrifter, och
• när det krävs för att genomföra företagsrevision eller för att besvara ett klagomål eller
säkerhetshot.
Vi förpliktigar alla koncernbolag, ombud, leverantörer och andra utomstående som får tillgång till dina
uppgifter eller som vi överför dina personuppgifter till, att hålla dina personuppgifter konfidentiella och
säkra, samt att bara behandla dina personuppgifter för de ändamål som vi har informerat om och du
har samtyckt till.
Internationella överföringar
Alexion är en internationell organisation med närstående bolag och dotterbolag världen över. Vissa
av dessa har sitt säte eller är belägna i länder som inte har samma skyddsnivå för personuppgifter
som det land där du är bosatt (inklusive länder - som inte har samma nivå av skydd för
personuppgifter). För att säkerställa största möjliga skydd för din integritet, där data överförs av eller
på uppdrag av Alexion till andra länder eller organisationer och som inte har motsvarande
regulatoriskt skydd som ditt land, kommer Alexion att avtala med dessa enheter, närstående bolag
och leverantörer om att följa tillämplig personuppgiftslagstiftning och principer för behandling av
personuppgifter, genom användandet av standarder och klausuler som har godkänts och är
anerkänt av relevanta myndigheter.
Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar
om dig, rätta felaktiga uppgifter, få en lista över de leverantörer Alexion använder för tillfället och
information om var dessa finns, framföra synpunkter på hur dina personuppgifter behandlas,
motsätta dig att Alexion behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt, begära att dina
personuppgifter raderas, begära att behandlingen begränsas eller för att återkalla ditt samtycke.
I enlighet med Alexions integritetsåtagande kommer vi att tillgodose din begäran i enlighet med
tillämpliga lagar och regler. Om du återkallar ditt samtycke kommer Alexion att radera sina
personuppgifter och se till att dina personuppgifter raderas av de leverantörer som Alexion
samarbetar med, förutsatt att tillämplig lagstiftning inte kräver att uppgifterna sparas.
Du kan kontakta oss på följande sätt:
Via brev:
Alexion Pharma Nordics AB
7A Centralen
Vasagatan 7
111 20 Stockholm, Sverige
Via epost:
dataqueeries@alexion.com
Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
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A96 DV76, IRLAND
Via email: info@venetoprivacy.ie
Du har även rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, mejl:
datainspektionen@datainspektionen.se
Alexion sparar dina personuppgifter så länge vi har en relation med dig, förutsatt att tillämplig
lagstiftning inte kräver att uppgifterna sparas under längre tid.
Ditt samtycke är frivilligt. Om du inte samtycker kommer det inte att medföra några negativa
konsekvenser.
Dina personuppgifter kommer inte att användas för att fatta automatiserade beslut om dig på ett sätt
som har rättsliga följer eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.
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