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DATA PRIVACY

Biocodex tar personvern på alvor.
Personvern innebærer å beskytte den enkelte persons opplysninger ved behandling av personopplysninger.
Vi har samlet våre personvernerklæringer på denne siden. Vennligst velg ditt bosted fra lenken over for å få
tilgang til personvernerklæringen på ditt språk.
Spørsmål vedrørende personvern ved Biocodex Nordics rettes til:
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

COOKIE POLICY

Bruk av informasjonskapsler
Visse BIOCODEX-nettsteder kan benytte en bransjeovergripende teknologi som heter informasjonskapsler.
En informasjonskapsel er en informasjonsstreng med bare tekst som et nettsted overfører til
informasjonskapselfilen i nettleseren på datamaskinens harddisk, slik at nettstedet kan huske hvem du er.
En informasjonskapsel vil typisk inneholde navnet på domenet som informasjonskapselen har kommet fra,
informasjonskapselens «levetid» og en verdi, vanligvis et tilfeldig generert unikt nummer.
To typer informasjonskapsler kan brukes på dette nettstedet: «øktkapsler», som er midlertidige
informasjonskapsler som forblir i informasjonskapselfilen i nettleseren til du forlater nettstedet, og «varige
informasjonskapsler», som forblir i informasjonskapselfilen i nettleseren mye lenger (hvor lenge vil avhenge
av den spesifikke informasjonskapselens levetid).

Når du besøker nettstedet vårt, sender vi deg en informasjonskapsel. Informasjonskapsler kan brukes på
følgende måter:
• Hjelpe oss å gjenkjenne deg som unik besøkende (bare et tall) når du kommer tilbake til nettstedet
vårt, og gi oss mulighet til å skreddersy innhold eller annonser etter dine foretrukne interesser eller
unngå å vise deg de samme annonsene flere ganger.
• Sammenstille anonym samlestatistikk som gir oss mulighet til å forstå hvordan brukere bruker
nettstedet vårt, og hjelpe oss å forbedre strukturen på nettstedet vårt. Vi kan ikke identifisere deg
personlig på denne måten. Visse BIOCODEX-nettsteder kan bruke Google Analytics, en
nettanalysetjeneste fra Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler til å
sammenstille anonym samlestatistikk som beskrevet ovenfor. Opplysningene som
informasjonskapselen genererer om din bruk av nettstedet (herunder IP-adressen din), vil bli sendt
til og lagret av Google på servere i USA. Google vil bruke disse opplysningene for å evaluere din
bruk av nettstedet, sammenstille rapporter om nettstedsaktivitet for nettstedsoperatører og levere
andre tjenester i forbindelse med nettstedsaktivitet og Internett-bruk. Google kan også overføre
disse opplysningene til tredjeparter dersom det er lovpålagt, eller dersom slike tredjeparter
behandler opplysningene på Googles vegne. Google vil ikke forbinde IP-adressen din med
eventuelle andre Google-data. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i Googles behandling av
opplysninger om deg på den måten og for de formålene som er fastsatt ovenfor.

Deaktivere/aktivere informasjonskapsler
Du kan godta eller avvise informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren. Men du kan kanskje
ikke bruke alle de interaktive funksjonene på nettstedet hvis informasjonskapsler er deaktivert.
Det finnes en rekke måter å administrere informasjonskapsler på. Se anvisningene i nettleseren eller
hjelpeskjermen for å lese mer om disse funksjonene. I Internet Explorer kan du for eksempel gå til fanene
Verktøy/Internett-alternativer/Sikkerhet og personvern for å tilpasse nettleseren til dine forventninger.

Hvis du bruker forskjellige datamaskiner på forskjellige steder, må du sikre at hver nettleser justeres etter
dine preferanser for informasjonskapsler.

Kontroller for dine personvernbehov
Noen moderne nettlesere har en funksjon som vil analysere personvernerklæringer på nettsteder og gi en
bruker mulighet til å styre sine personvernbehov. Disse er kjent som «P3P»-funksjoner
(personvernpreferanseplattform).
Du kan enkelt slette informasjonskapsler som har vært installert i informasjonskapselmappen i nettleseren.
For eksempel hvis du bruker Microsoft Windows Explorer:
• Åpne «Windows Explorer».
• Klikk på «Søk»-knappen på verktøylinjen.
• Skriv «informasjonskapsel» i søkeboksen for «Mapper og filer».
• Velg «Min datamaskin» i «Slå opp»-boksen.
• Klikk på «Søk nå». Dobbeltklikk på mappene som blir funnet.
• Velg en informasjonskapselfil.
• Trykk på «Delete» på tastaturet.

Hvis du ikke bruker Microsoft Windows Explorer, bør du velge «informasjonskapsler» i «Hjelp»-funksjonen
for informasjon om hvor du finner informasjonskapselsmappen.
Interactive Advertising Bureau er et bransjeorgan som utvikler standarder og retningslinjer for å støtte
nettbaserte forretningsprosesser. Bransjeorganets nettsted inneholder mer informasjon om
informasjonskapsler, sporingsbilder og lignende, og forklarer hvordan de kan styres og deaktiveres.

RECRUITMENT POLICY
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LECTURE FEES DATA PRIVACY NOTICE

Behandlingsansvarlig
Biocodex
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(heretter «vi» eller «Biocodex»)

Kontaktperson for registerspørsmål
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Navn på register
Personvernerklæring for forelesningshonorarer

Hva er det rettslige grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger?
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle Biocodex’ forretningsformål, f.eks.
selskapets berettigede interesse basert på kundeforhold eller annen forbindelse eller oppfyllelsen av en
kontrakt.
Formålet med behandlingen av personopplysninger er:
• å føre en tabell over kontaktpersoner hos klient/kunde/partner,
• å holde oppdatert klient-/kundekrav og kontaktinformasjon for leksjonshonorarformål,
• å oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personopplysninger om kunden eller annen registrert i forbindelse med
kunderegisteret:
• grunnleggende informasjon om den registrerte, f.eks. navn, fødselsdato, fødselsnummer*, kunde
nummer*, bankkontonummer*, brukernavn og/eller annen identifikator*,
• kontaktinformasjon* om den registrerte, f.eks. e-postadresse, telefonnummer, bostedsadresse,
• informasjon om selskapet og dets kontaktpersoner, f.eks. organisasjonsnr. og navn,
kontaktinformasjon og yrke til kontaktpersonene,
• mulige direktemarkedsføringsforbud og -samtykker*,
• detaljer om hendelsesdeltakelse og mulig informasjon om hendelsen,
• informasjon om kunder og kontrakter, f.eks. informasjon om tidligere og eksisterende kontrakter
og bestillinger,
• annen mulig innsamlet informasjon basert på den registrertes samtykke.
Angivelse av informasjonen merket med stjerne er en forutsetning for vårt kontraktsforhold og/eller
kundeforhold. Vi kan ikke levere produktet og/eller tjenesten uten nødvendig informasjon.

Hvor får vi informasjon fra?
Vi mottar opplysninger primært fra følgende kilder: fra den registrerte selv, fra folkeregisteret, fra
myndighetene, fra kontaktinformasjonsleverandører og fra andre lignende pålitelige kilder.
For formålene beskrevet i denne personvernerklæringen kan personopplysninger også samles inn og
oppdateres fra offentlig tilgjengelige kilder og basert på informasjon mottatt fra myndigheter eller andre
tredjeparter innenfor grensene av gjeldende lover og forskrifter. Denne slags oppdatering av opplysninger
utføres manuelt eller automatisk.

Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor eu eller eøs?
Biocodex har forretningspartnere og tredjeparts servicepartnere innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet («EØS»). Vi kan overføre personopplysninger til partnerne våre i EU/EØS-land, men
ikke utenfor.

Hvordan beskytter vi opplysningene, og hvor lenge lagrer vi dem?
Bare de av våre ansatte som i forbindelse med sitt arbeid har rett til å behandle kundeopplysninger, har
rett til å bruke et system som inneholder personopplysninger. Hver bruker har et personlig brukernavn og
passord til systemet. Informasjonen samles i databaser som er beskyttet av brannmurer, passord og andre
tekniske tiltak.
Databasene og sikkerhetskopiene av dem er låst inne og kan åpnes bare av visse forhåndsbestemte
personer.
Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for formålet med behandlingen.

Vi vurderer regelmessig behovet for lagring av opplysninger i lys av gjeldende lovgivning. Dessuten
iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene i registeret ikke er uforenlige, gamle eller
unøyaktige med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slik informasjon umiddelbart.

Hvilke rettigheter har du som registrert?
Som registrert har du rett til å inspisere personopplysningene om deg selv som er lagret i registeret, og rett
til å kreve retting eller sletting av opplysningene, forutsatt at anmodningen har et rettslig grunnlag. Du har
også rett til å trekke eller endre ditt samtykke.
Som registrert har du i henhold til EUs generelle personvernforordning (i kraft fra 25.5.2018) rett til å
motsette deg behandling eller be om begrensning av behandlingen og klage til en tilsynsmyndighet med
ansvar for behandling av personopplysninger.
Av spesifikke personlige årsaker har du rett til å motsette deg profilering og annen behandling når
behandlingen av opplysninger er basert på vårt kundeforhold med deg. I forbindelse med din anmodning vil
du måtte identifisere den spesifikke situasjonen du legger til grunn for å motsette deg behandlingen. Vi kan
avvise innsigelsesanmodningen bare av juridiske grunner.
Som registrert har du rett til å motsette deg behandling når som helst vederlagsfritt, herunder profilering
for så vidt det er knyttet til direkte markedsføring.

Hvem kan du være i kontakt med?
Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen må sendes skriftlig eller
personlig til personen nevnt i punkt to (2).

Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, legger vi ut den endrede erklæringen på nettstedet vårt, med
angivelse av endringsdatoen. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på annet
vis, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du
regelmessig besøker vår nettside og merker deg eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.
Gjennomgå disse personvernprinsippene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
som er gjort.

GDP MEDICAL INFO QUESTIONS DATA PRIVACY NOTICE

Behandlingsansvarlig
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(heretter «vi» eller «Biocodex»)

Kontaktperson for registerspørsmål
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Navn på register
SPØRSMÅL OM MEDISINSK INFORMASJON

Hva er det rettslige grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger?
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle Biocodex’ forretningsformål, f.eks.
selskapets berettigede interesse basert på kundeforhold eller annen forbindelse eller oppfyllelsen av en
kontrakt.
Formålet med behandlingen av personopplysninger er
• å vedlikeholde og fremme profesjonell ekspertise hos helsemedarbeidere vedrørende bruken av
legemidler samt å fremme pasientsikkerhet,
• å gi nøyaktig, oppdatert og rettidig informasjon til kunder,
• å oppfylle kontraktsforpliktelser og andre forpliktelser for selskapet,
• å overholde nasjonale bestemmelser om innsamling og behandling av personopplysninger,
• å overholde lovbestemmelser om innsamling og behandling av personopplysninger.

Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personopplysninger om kunden eller annen registrert i forbindelse med
kunderegisteret:
• grunnleggende informasjon om den registrerte, f.eks. navn*,
• kontaktinformasjon om den registrerte, f.eks. e-postadresse, gateadresse,
Angivelse av informasjonen merket med stjerne er en forutsetning for vårt kontraktsforhold og/eller
kundeforhold. Vi kan ikke levere den nødvendige informasjonen uten nødvendig informasjon.

Hvor får vi informasjon fra?
Vi mottar opplysninger primært fra den registrerte selv og fra autorisert personale som representerer en
relevant helseorganisasjon, f.eks. apotek eller sykehus.

Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor eu eller eøs?
Vi utleverer informasjon til følgende parter:
Vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av og for oss. Vi har satt ut ITadministrasjonen til en ekstern tjenesteleverandør, og opplysningene lagres på dennes server. Serveren er
beskyttet og administrert av den eksterne tjenesteleverandøren.
Vi overfører ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Hvordan beskytter vi opplysningene, og hvor lenge lagrer vi dem?
Bare de av våre ansatte som i forbindelse med sitt arbeid har rett til å behandle kundeopplysninger, har
rett til å bruke et system som inneholder personopplysninger. Hver bruker har et personlig brukernavn og
passord til systemet. Informasjonen samles i databaser som er beskyttet av brannmurer, passord og andre
tekniske tiltak. Databasene og sikkerhetskopiene av dem er låst inne og kan åpnes bare av visse
forhåndsbestemte personer.
Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for formålet med behandlingen. I henhold til krav til
god distribusjonspraksis (GDP (2013/C 68/01)) lagrer vi opplysningene i seks (6) år.
Vi vurderer regelmessig behovet for lagring av opplysninger i lys av gjeldende lovgivning. Dessuten
iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene i registeret ikke er uforenlige, gamle eller
unøyaktige med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slik informasjon umiddelbart.

Hvilke rettigheter har du som registrert?
Som registrert har du rett til å inspisere personopplysningene om deg selv som er lagret i registeret, og rett
til å kreve retting eller sletting av opplysningene, forutsatt at anmodningen har et rettslig grunnlag. Du har
også rett til å trekke eller endre ditt samtykke.

Som registrert har du i henhold til EUs generelle personvernforordning (i kraft fra 25.5.2018) rett til å
motsette deg behandling eller be om begrensning av behandlingen og klage til en tilsynsmyndighet med
ansvar for behandling av personopplysninger.
Av spesifikke personlige årsaker har du rett til å motsette deg profilering og annen behandling når
behandlingen av opplysninger er basert på vårt kundeforhold med deg. I forbindelse med din anmodning vil
du måtte identifisere den spesifikke situasjonen du legger til grunn for å motsette deg behandlingen. Vi kan
avvise innsigelsesanmodningen bare av juridiske grunner.

Hvem kan du være i kontakt med?
Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen må sendes skriftlig eller
personlig til personen nevnt i punkt to (2).

Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, legger vi ut den endrede erklæringen på nettstedet vårt, med
angivelse av endringsdatoen. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på annet
vis, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du
regelmessig besøker vår nettside og merker deg eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.
Gjennomgå disse personvernprinsippene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
som er gjort.
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Navn på register
PRODUKTKLAGER

Hva er det rettslige grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger?
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle Biocodex’ forretningsformål, f.eks.
selskapets berettigede interesse basert på kundeforhold eller annen forbindelse eller oppfyllelsen av en
kontrakt.
Formålet med behandlingen av personopplysninger er
• levering og utvikling av våre produkter og tjenester (beskriv om mulig hvordan produktene og
tjenestene er utviklet),
• oppfyllelse av kontraktsforpliktelser og andre forpliktelser for selskapet,
• overholdelse av nasjonale bestemmelser.

Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personopplysninger om kunden eller annen registrert i forbindelse med
kunderegisteret:
• grunnleggende informasjon om den registrerte, f.eks. navn*,
• kontaktinformasjon om den registrerte, f.eks. e-postadresse, gateadresse.
Angivelse av informasjonen merket med stjerne er en forutsetning for vårt kontraktsforhold og/eller
kundeforhold. Vi kan ikke levere produktet og/eller tjenesten uten nødvendig informasjon.

Hvor får vi informasjon fra?
Vi mottar opplysninger primært fra den registrerte selv og fra autorisert personale som representerer en
relevant helseorganisasjon, f.eks. apotek eller sykehus.

Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor eu eller eøs?
Vi utleverer informasjon til følgende parter:
Vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av og for oss. Vi har satt ut ITadministrasjonen til en ekstern tjenesteleverandør, og opplysningene lagres på dennes server. Serveren er
beskyttet og administrert av den eksterne tjenesteleverandøren.
Vi overfører ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Hvordan beskytter vi opplysningene, og hvor lenge lagrer vi dem?
Bare de av våre ansatte som i forbindelse med sitt arbeid har rett til å behandle kundeopplysninger, har
rett til å bruke et system som inneholder personopplysninger. Hver bruker har et personlig brukernavn og
passord til systemet. Informasjonen samles i databaser som er beskyttet av brannmurer, passord og andre
tekniske tiltak. Databasene og sikkerhetskopiene av dem er låst inne og kan åpnes bare av visse
forhåndsbestemte personer.
Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for formålet med behandlingen. I henhold til krav til
god distribusjonspraksis (GDP (2013/C 68/01)) lagrer vi opplysningene i seks (6) år.
Vi vurderer regelmessig behovet for lagring av opplysninger i lys av gjeldende lovgivning. Dessuten
iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene i registeret ikke er uforenlige, gamle eller
unøyaktige med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slik informasjon umiddelbart.

Hvilke rettigheter har du som registrert?
Som registrert har du rett til å inspisere personopplysningene om deg selv som er lagret i registeret, og rett
til å kreve retting eller sletting av opplysningene, forutsatt at anmodningen har et rettslig grunnlag. Du har
også rett til å trekke eller endre ditt samtykke.

Som registrert har du i henhold til EUs generelle personvernforordning (i kraft fra 25.5.2018) rett til å
motsette deg behandling eller be om begrensning av behandlingen og klage til en tilsynsmyndighet med
ansvar for behandling av personopplysninger.
Av spesifikke personlige årsaker har du rett til å motsette deg profilering og annen behandling når
behandlingen av opplysninger er basert på vårt kundeforhold med deg. I forbindelse med din anmodning vil
du måtte identifisere den spesifikke situasjonen du legger til grunn for å motsette deg behandlingen. Vi kan
avvise innsigelsesanmodningen bare av juridiske grunner.

Hvem kan du være i kontakt med?
Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen må sendes skriftlig eller
personlig til personen nevnt i punkt to (2).

Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, legger vi ut den endrede erklæringen på nettstedet vårt, med
angivelse av endringsdatoen. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på annet
vis, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du
regelmessig besøker vår nettside og merker deg eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.
Gjennomgå disse personvernprinsippene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
som er gjort.

MARKETING DATA PRIVACY NOTICE

Behandlingsansvarlig
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(heretter «vi» eller «Biocodex»)

Kontaktperson for registerspørsmål
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Navn på register
Personvernerklæring for MARKEDSFØRING

Hva er det rettslige grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger?
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle Biocodex’ forretningsformål, f.eks.
selskapets berettigede interesse basert på kundeforhold eller annen forbindelse eller oppfyllelsen av en
kontrakt.
Formålet med behandlingen av personopplysninger er
• å føre en tabell over kontaktpersoner hos klient/kunde,
• å holde oppdatert klient-/kundekrav og kontaktinformasjon for markedsføringsformål,
• å oppfylle kontraktsforpliktelsene.
Vi bruker automatisert beslutningstaking (herunder profilering) for å identifisere for eksempel de
registrertes personlige profiler, nettatferd, alder og forbrukervaner. Vi bruker denne informasjonen for
eksempel til å identifisere målmarkedsføringsgrupper og til å utvikle tjenestene våre.

Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personopplysninger om kunden eller annen registrert i forbindelse med
kunderegisteret:
• grunnleggende informasjon om den registrerte, f.eks. navn, fødselsdato, kundenummer,
brukernavn og/eller annen identifikator, passord, kjønn, morsmål,
• kontaktinformasjon om den registrerte, f.eks. e-postadresse, telefonnummer, bostedsadresse,
• informasjon om selskapet og dets kontaktpersoner,f.eks. organisasjonsnr. og navn,
kontaktinformasjon, yrke, posisjon i selskapet, utdanning og spesialisering, uteksamineringsår,
kjønn og alder på kontaktpersonene,
• mulige direktemarkedsføringsforbud og -samtykker*,
• detaljer om hendelsesdeltakelse og mulig informasjon om hendelsen, f.eks. kostbegrensninger,
• informasjon om kunder og kontrakter, f.eks. informasjon om tidligere og eksisterende kontrakter
og bestillinger,
• annen mulig innsamlet informasjon basert på den registrertes samtykke.
Angivelse av informasjonen merket med stjerne er en forutsetning for vårt kontraktsforhold og/eller
kundeforhold. Vi kan ikke levere produktet og/eller tjenesten uten nødvendig informasjon.

Hvor får vi informasjon fra?
Vi mottar opplysninger primært fra følgende kilder: fra den registrerte selv, fra folkeregisteret, fra
myndighetene, fra kontaktinformasjonsleverandører og fra andre lignende pålitelige kilder.
For formålene beskrevet i denne personvernerklæringen kan personopplysninger også samles inn og
oppdateres fra offentlig tilgjengelige kilder og basert på informasjon mottatt fra myndigheter eller andre
tredjeparter innenfor grensene av gjeldende lover og forskrifter. Denne slags oppdatering av opplysninger
utføres manuelt eller automatisk.

Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor eu eller eøs?
Biocodex har forretningspartnere og tredjeparts servicepartnere innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet («EØS»). Vi kan overføre personopplysninger til partnerne våre i EU/EØS-land, men
ikke utenfor.

Hvordan beskytter vi opplysningene, og hvor lenge lagrer vi dem?
Bare de av våre ansatte som i forbindelse med sitt arbeid har rett til å behandle kundeopplysninger, har
rett til å bruke et system som inneholder personopplysninger. Hver bruker har et personlig brukernavn og
passord til systemet. Informasjonen samles i databaser som er beskyttet av brannmurer, passord og andre
tekniske tiltak. Databasene og sikkerhetskopiene av dem er låst inne og kan åpnes bare av visse
forhåndsbestemte personer.
Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for formålet med behandlingen.

Vi vurderer regelmessig behovet for lagring av opplysninger i lys av gjeldende lovgivning. Dessuten
iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene i registeret ikke er uforenlige, gamle eller
unøyaktige med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slik informasjon umiddelbart.

Hvilke rettigheter har du som registrert?
Som registrert har du rett til å inspisere personopplysningene om deg selv som er lagret i registeret, og rett
til å kreve retting eller sletting av opplysningene, forutsatt at anmodningen har et rettslig grunnlag. Du har
også rett til å trekke eller endre ditt samtykke.
Som registrert har du i henhold til EUs generelle personvernforordning (i kraft fra 25.5.2018) rett til å
motsette deg behandling eller be om begrensning av behandlingen og klage til en tilsynsmyndighet med
ansvar for behandling av personopplysninger.
Av spesifikke personlige årsaker har du rett til å motsette deg profilering og annen behandling når
behandlingen av opplysninger er basert på vårt kundeforhold med deg. I forbindelse med din anmodning vil
du måtte identifisere den spesifikke situasjonen du legger til grunn for å motsette deg behandlingen. Vi kan
avvise innsigelsesanmodningen bare av juridiske grunner.
Som registrert har du rett til å motsette deg behandling når som helst vederlagsfritt, herunder profilering
for så vidt det er knyttet til direkte markedsføring.

Hvem kan du være i kontakt med?
Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen må sendes skriftlig eller
personlig til personen nevnt i punkt to (2).

Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, legger vi ut den endrede erklæringen på nettstedet vårt, med
angivelse av endringsdatoen. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på annet
vis, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du
regelmessig besøker vår nettside og merker deg eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.
Gjennomgå disse personvernprinsippene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
som er gjort.

SALES DATA PRIVACY NOTICE

Behandlingsansvarlig
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(«vi» eller «Biocodex»)

Kontaktperson for registerspørsmål
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Navn på register
Personvernerklæring for SALG

Hva er det rettslige grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger?
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle Biocodex’ forretningsformål, f.eks.
selskapets berettigede interesse basert på kundeforhold eller annen forbindelse eller oppfyllelsen av en
kontrakt.
Formålet med behandlingen av personopplysninger er
• å føre en tabell over kontaktpersoner hos klient/kunde,
• å holde oppdatert klient-/kundekrav og kontaktinformasjon for salgsformål,
• å oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personopplysninger om kunden eller annen registrert i forbindelse med
kunderegisteret:

•
•
•

•
•
•
•

grunnleggende informasjon om den registrerte, f.eks. navn, fødselsdato, kundenummer,
brukernavn og/eller annen identifikator, passord, kjønn, morsmål,
kontaktinformasjon om den registrerte, f.eks. e-postadresse, telefonnummer, bostedsadresse,
informasjon om selskapet og dets kontaktpersoner,f.eks. organisasjonsnr. og navn,
kontaktinformasjon, yrke, posisjon i selskapet, utdanning og spesialisering, uteksamineringsår,
kjønn og alder på kontaktpersonene,
mulige direktemarkedsføringsforbud og -samtykker*,
detaljer om hendelsesdeltakelse og mulig informasjon om hendelsen, f.eks. kostbegrensninger,
informasjon om kunder og kontrakter, f.eks. informasjon om tidligere og eksisterende kontrakter
og bestillinger,
annen mulig innsamlet informasjon basert på den registrertes samtykke,

Angivelse av informasjonen merket med stjerne er en forutsetning for vårt kontraktsforhold og/eller
kundeforhold. Vi kan ikke levere produktet og/eller tjenesten uten nødvendig informasjon.

Hvor får vi informasjon fra?
Vi mottar opplysninger primært fra følgende kilder: fra den registrerte selv under møter, besøk,
arrangementer og samtaler, fra folkeregisteret, fra myndighetene, fra kontaktinformasjonsleverandører og
fra andre lignende pålitelige kilder.
For formålene beskrevet i denne personvernerklæringen kan personopplysninger også samles inn og
oppdateres fra offentlig tilgjengelige kilder og basert på informasjon mottatt fra myndigheter eller andre
tredjeparter innenfor grensene av gjeldende lover og forskrifter. Denne slags oppdatering av opplysninger
utføres manuelt eller automatisk.

Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor eu eller eøs?
Biocodex har forretningspartnere og tredjeparts servicepartnere innenfor Det europeiske økonomiske
samarbeidsområdet («EØS»). Vi kan overføre personopplysninger til partnerne våre i EU/EØS-land, men
ikke utenfor.

Hvordan beskytter vi opplysningene, og hvor lenge lagrer vi dem?
Bare de av våre ansatte som i forbindelse med sitt arbeid har rett til å behandle kundeopplysninger, har
rett til å bruke et system som inneholder personopplysninger. Hver bruker har et personlig brukernavn og
passord til systemet. Informasjonen samles i databaser som er beskyttet av brannmurer, passord og andre
tekniske tiltak. Databasene og sikkerhetskopiene av dem er låst inne og kan åpnes bare av visse
forhåndsbestemte personer.
Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for formålet med behandlingen.
Vi vurderer regelmessig behovet for lagring av opplysninger i lys av gjeldende lovgivning. Dessuten
iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene i registeret ikke er uforenlige, gamle eller
unøyaktige med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slik informasjon umiddelbart.

Hvilke rettigheter har du som registrert?
Som registrert har du rett til å inspisere personopplysningene om deg selv som er lagret i registeret, og rett
til å kreve retting eller sletting av opplysningene, forutsatt at anmodningen har et rettslig grunnlag. Du har
også rett til å trekke eller endre ditt samtykke.
Som registrert har du i henhold til EUs generelle personvernforordning (i kraft fra 25.5.2018) rett til å
motsette deg behandling eller be om begrensning av behandlingen og klage til en tilsynsmyndighet med
ansvar for behandling av personopplysninger.
Av spesifikke personlige årsaker har du rett til å motsette deg profilering og annen behandling når
behandlingen av opplysninger er basert på vårt kundeforhold med deg. I forbindelse med din anmodning vil
du måtte identifisere den spesifikke situasjonen du legger til grunn for å motsette deg behandlingen. Vi kan
avvise innsigelsesanmodningen bare av juridiske grunner.
Som registrert har du rett til å motsette deg behandling når som helst vederlagsfritt, herunder profilering
for så vidt det er knyttet til direkte markedsføring.

Hvem kan du være i kontakt med?
Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen må sendes skriftlig eller
personlig til personen nevnt i punkt to (2).

Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, legger vi ut den endrede erklæringen på nettstedet vårt, med
angivelse av endringsdatoen. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på annet
vis, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du
regelmessig besøker vår nettside og merker deg eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.
Gjennomgå disse personvernprinsippene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
som er gjort.

PHARMACOVIGILANCE DATA PRIVACY NOTICE

Behandlingsansvarlig
Biocodex
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com
(heretter «vi» eller «Biocodex»)

Kontaktperson for registerspørsmål
Data Privacy Officer
7, avenue Gallieni
94257 Gentilly Cedex
France
+33 1 41 24 30 30
DPO@biocodex.com

Navn på register
DATAREGISTER FOR LEGEMIDDELOVERVÅKING

Hva er det rettslige grunnlaget for og formålet med behandlingen av personopplysninger?
Legemidler og alvorlige sikkerhetshendelser mht. medisinsk utstyr
Grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med legemidler er ytelse av
leggemiddelovervåkingstjenester innen Biocodex, som inkluderer oppfyllelse av kontrakter og lovkrav.
Formålet med behandlingen av personopplysninger er
• å oppfylle kontraktsforpliktelsene,
• å oppfylle lovkravene om innsamling av personopplysninger i en legemiddelovervåkingssituasjon.
Kosttilskudd og ikke-alvorlige sikkerhetshendelser mht. medisinsk utstyr
Grunnlaget for behandling av personopplysninger er å oppfylle Biocodex’ forretningsformål, f.eks.
selskapets berettigede interesse basert på kundeforhold eller annen forbindelse eller oppfyllelsen av en
kontrakt.

Formålet med behandlingen av personopplysninger er:
• personlig samtykke,
• oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene.

Hvilke opplysninger behandler vi?
Vi behandler følgende personopplysninger om kunden eller annen registrert i forbindelse med
kunderegisteret:
• grunnleggende informasjon om følgende registrerte,
o rapportørens navn, kontaktinformasjon, yrke,
o pasientens navn*/initialer, fødselsdato, kjønn, medisinsk informasjon, kontaktinformasjon,
• kontaktinformasjon om den registrerte, f.eks. e-postadresse, telefonnummer, gateadresse,
• medisinsk informasjon, f.eks. benyttede legemidler, opplevde bivirkninger eller særlige situasjoner,
anamneseinformasjon så som sykdommer, operasjoner, tidligere medisinering osv.,
• eventuell annen informasjon, f.eks. tid og sted for hendelse og andre relevante opplysninger i
forbindelse med hendelsen.
Angivelse av informasjonen merket med stjerne er en forutsetning for vårt kontraktsforhold og/eller
kundeforhold. Vi kan ikke levere produktet og/eller tjenesten uten nødvendig informasjon.

Hvor får vi informasjon fra?
Vi mottar opplysninger primært fra følgende kilder: spontane rapporter fra helsemedarbeidere, forbrukere
og pasienter, myndigheter, litteratur samt kliniske og markedsforskningsrelaterte studier.
Vi kan også motta personopplysninger internt fra vårt produktklageteam og via våre forespørsler om
medisinsk informasjon.
For formålene beskrevet i denne personvernerklæringen kan personopplysninger også samles inn og
oppdateres fra offentlig tilgjengelige kilder og basert på informasjon mottatt fra myndigheter eller andre
tredjeparter innenfor grensene av gjeldende lover og forskrifter. Denne slags oppdatering av opplysninger
utføres manuelt.

Hvem utleverer vi opplysninger til, og overfører vi opplysninger utenfor eu eller eøs?
Opplysninger kan utleveres til relevante Biocodex Pharmacovigilance-ansatte med adgangsbegrensninger,
til kundene av Biocodex Pharmaceutical-tjenester i EU, men personopplysninger krypteres i samsvar med
særlig tjenesteavtale/lovkrav.
Opplysninger utleveres til myndigheter i samsvar med lovkrav eller en særlig anmodning.

Hvordan beskytter vi opplysningene, og hvor lenge lagrer vi dem?
Vi lagrer legemiddelovervåkingsopplysninger i papirformat og elektronisk format og sikrer at bare de av
våre ansatte som i forbindelse med sitt arbeid har rett til å behandle kundeopplysninger, har rett til å bruke
et system som inneholder personopplysninger. Hver bruker har et personlig brukernavn og passord til

systemet. Informasjonen samles i databaser som er beskyttet av brannmurer, passord og andre tekniske
tiltak. Databasene og sikkerhetskopiene av dem er låst inne og kan åpnes bare av visse forhåndsbestemte
personer.
Legemidler og alvorlige sikkerhetshendelser mht. medisinsk utstyr
Vi lagrer personopplysninger i samsvar med lovkravet: i EU 10 år etter utløpsdatoen av legemiddelets
markedsføringstillatelse globalt.
Hvis vi leverer legemiddelovervåkingstjenester til innehavere av markedsføringstillatelse, lagrer vi
informasjonen så lenge kontrakten har gyldighet. Når tjenesteforholdet opphører, overfører vi alle
personopplysninger til innehaveren av markedsføringstillatelsen som angitt i kontrakten.
Kosttilskudd og ikke-alvorlige sikkerhetshendelser mht. medisinsk utstyr
Vi lagrer personopplysningene så lenge den tilknyttede tjenestekontrakten kommer til anvendelse. Når
tjenesteforholdet opphører, overfører vi alle personopplysninger til partneren som angitt i kontrakten.
Vi vurderer regelmessig behovet for lagring av opplysninger i lys av gjeldende lovgivning. Dessuten
iverksetter vi rimelige tiltak for å sikre at personopplysningene i registeret ikke er uforenlige, gamle eller
unøyaktige med tanke på formålet med behandlingen. Vi retter eller sletter slik informasjon umiddelbart.

Hvilke rettigheter har du som registrert?
Som registrert har du rett til å inspisere personopplysningene om deg selv som er lagret i registeret, og rett
til å kreve retting og sletting av opplysningene, forutsatt at anmodningen har et rettslig grunnlag.
Som registrert har du i henhold til EUs generelle personvernforordning (i kraft fra 25.5.2018) rett til å
motsette deg behandling eller be om begrensning av behandlingen og klage til en tilsynsmyndighet med
ansvar for behandling av personopplysninger.
Av spesifikke personlige årsaker har du rett til å motsette deg behandling når behandlingen av opplysninger
er basert på vårt kundeforhold med deg. I forbindelse med din anmodning vil du måtte identifisere den
spesifikke situasjonen du legger til grunn for å motsette deg behandlingen. Vi kan avvise
innsigelsesanmodningen bare av juridiske grunner.
Som registrert har du rett til å motsette deg behandling når som helst vederlagsfritt.
Hvem kan du være i kontakt med?
Alle kontakter og anmodninger vedrørende denne personvernerklæringen må sendes skriftlig eller
personlig til personen nevnt i punkt to (2).

Endringer i personvernerklæringen
Hvis vi endrer denne personvernerklæringen, legger vi ut den endrede erklæringen på nettstedet vårt, med
angivelse av endringsdatoen. Hvis endringene er vesentlige, kan vi også informere deg om dette på annet
vis, for eksempel ved å sende en e-post eller legge ut en melding på hjemmesiden vår. Vi anbefaler at du
regelmessig besøke vår nettside og merker deg eventuelle endringer i denne personvernerklæringen.
Gjennomgå disse personvernprinsippene fra tid til annen for å sikre at du er klar over eventuelle endringer
som er gjort.

