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DATASKYDD 
 

 

På Biocodex är integritets- och dataskyddsrättigheterna mycket viktiga för oss. 

 

Dataskydd är skyddet av personers integritet i samband med behandling av personuppgifter. Vi har samlat 

in våra datasäkerhetsmeddelanden på den här webbplatsen, välj ditt bostadsland från ovanstående länk för 

att få tillgång till meddelandena på ditt språk. 

 

Förfrågningar om dataskydd hos Biocodex Nordics bör adresseras till: 

 

dpo@biocodex.com 

 

eller: 

 

Data Privacy Officer 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 
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ANVÄNDNING AV COOKIES 
 

 

Vissa BIOCODEX-webbplatser kan använda en branschövergripande teknik som kallas cookies. En cookie är 

en liten textfil med information som en webbplats överför till webbläsarens cookiefil på datorns hårddisk så 

att webbplatsen kan komma ihåg vem du är. 

 

En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen från vilken cookien har kommit, cookiens “livslängd” 

och ett värde, vanligen ett slumpmässigt genererat unikt nummer. 

 

Två typer av cookies kan användas på denna webbplats; “session cookies”, som är temporära cookies som 

blir kvar i din webbläsares cookiefil tills du lämnar webbplatsen och “permanenta cookies” som förblir i 

webbläsarens cookiefil under mycket längre tid (hur länge beror dock på livslängden för den specifika 

cookien). 

 

 

När du besöker vår webbplats skickar vi en cookie till dig. Cookies kan användas på följande sätt: 

• För att hjälpa oss att känna igen dig som en unik besökare (bara ett nummer) när du återvänder till vår 

webbplats och för att tillåta oss att skräddarsy innehåll eller annonser som matchar dina intressen 

eller för att vi inte ska visa samma annonser upprepade gånger 

• Att sammanställa anonym, aggregerad statistik som gör det möjligt för oss att förstå hur användarna 

använder vår webbplats och för att hjälpa oss att förbättra strukturen på vår webbplats. Vi kan inte 

identifiera dig personligen på detta sätt. Vissa BIOCODEX-webbplatser kan använda Google Analytics, 

en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics använder cookies 

för att sammanställa anonym, aggregerad statistik såsom beskrivs ovan. Informationen som genereras 

av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och 

lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att utvärdera 

din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för 

webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och 

internetanvändning. Google kan även överföra denna information till tredje part där det krävs enligt 

lag, eller där sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte 

att associera din IP-adress med någon annan data som innehas av Google. Genom att använda den här 

webbplatsen samtycker du till behandling av data om dig av Google på det sätt och i de syften som 

anges ovan. 

 

 

Inaktivera/aktivera cookies 

Du har möjlighet att acceptera eller avböja cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du 

kan dock inte använda alla interaktiva funktioner på vår webbplats om cookies är inaktiverade. 

Det finns flera sätt att hantera cookies. Se instruktionerna i din webbläsare eller hjälpskärmen för att lära 

dig mer om dessa funktioner. I Internet Explorer kan du till exempel gå till Verktyg/Internet-

alternativ/Säkerhet och sekretessflikar för att anpassa webbläsaren enligt dina förväntningar. Om du 

använder olika datorer på olika platser måste du se till att varje webbläsare justeras så att den passar dina 

cookiepreferenser. 

 



Kontroller för dina integritetsbehov 

Vissa moderna webbläsare har en funktion som analyserar webbplatsens sekretesspolicy och tillåter en 

användare att kontrollera sina personuppgifter. Dessa kallas “P3P”-funktioner (Privacy Preferences 

Platform). 

 

Du kan enkelt ta bort eventuella cookies som har installerats i cookiemappen i din webbläsare. Om du till 

exempel använder Microsoft Windows Explorer: 

• öppna ’Windows Explorer’ 

• klicka på ’Search’-knappen på verktygsfältet 

• skriv ’cookie’ i sökrutan för ’Folders and Files’ 

• välj ’My Computer’ i rutan Look In’ 

• klicka på ’Search Now’. Dubbelklicka på de mappar som finns 

• välj en cookiefil 

• klicka på ’Delete’-knappen på ditt tangentbord 

 

Om du inte använder Microsoft Windows Explorer ska du välja ’cookies’ i ’Hjälp’-funktionen för information 

om var du ska hitta din cookiemapp. 

 

Interactive Advertising Bureau är en branschorganisation som utvecklar standarder och riktlinjer för att 

stödja online affärsprocesser. Deras webbplats ger ytterligare information om cookies, spårpixlar och 

liknande, och förklarar hur de kan hanteras och inaktiveras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRITETSMEDDELANDE FÖR E-UTBILDNING 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, Avenue Gallieni, 94257 Gentilly Cedex 

Frankrike 

+33 (0)1 41 243000 

DPO@biocodex.com 

(häri kallad “vi” eller “Biocodex”) 

 

 

Dataskyddsombud   

Data Privacy Officer 

7, Avenue Gallieni, 94257 Gentilly Cedex 

Frankrike 

+33 (0)1 41 243000 

DPO@biocodex.com 

 

 

Registrets namn 

e-Learning dataregister 

 

 

För vilka ändamål och på vilken rättslig grund samlar vi in och behandlar personuppgifter?  

Vi behandlar personuppgifter för Biocodex affärssyften, exempelvis företagets berättigade intresse grundat 

på kundrelationer eller andra anknytningar. 

 

Våra ändamål för att behandla personuppgifter är att: 

• följa deltagare i e-utbildningar 

• se deltagarvolymen i e-utbildningar 

• utveckla e-utbildningar 

• upprätthålla aktuella kunduppgifter för marknadsföringsändamål 

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från våra kunder och övriga registrerade i vårt kundregister: 

• kontaktuppgifter* för de registrerade, såsom e-postaladress och geografisk plats. 

• information om företag och dess kontaktpersoner, såsom information om apotekskedja, 

kontaktpersoners titel och kontaktuppgifter samt sjukhus, klinik eller vårdcentral. 

• eventuella förbud mot eller samtycken till direkt marknadsföring* 

 



De uppgifter som är markerade med en asterisk är en förutsättning för vår avtals- och/eller kundrelation. Vi 

kan inte tillhandahålla produkten och/eller tjänsten utan denna nödvändiga information. 

 

 

Hur samlar vi in personuppgifter? 

Vi erhåller uppgifterna huvudsakligen från följande källor: från den registrerade själv, från den webbplats 

där de registrerade registrerar sig för e-utbildning och från vår marknadsföringsdatabas. 

 

 

Till vilka lämnar vi personuppgifter och överförs de till länder utanför EU eller EES? 

Biocodex har affärspartner och utomstående tjänstepartner inom det europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Vi kan komma att överföra personuppgifter till våra partner inom EU eller EES, 

men inte till länder utanför dessa områden. Sådana partner omfattar leverantörer av IT-tjänster och digitala 

byråer. De behandlar personuppgifterna för vår räkning och vi har tecknat skriftliga avtal med dem för att 

skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande förordningar. 

 

 

Hur skyddar vi personuppgifterna och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda vars arbetsuppgifter berättigar dem till att behandla kunduppgifter har rätt att 

använda system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och 

lösenord till systemet. Personuppgifterna lagras i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och 

andra tekniska åtgärder. 

 

Databaser och säkerhetskopior förvaras i ett låst utrymme och endast särskilt utsedda personer har 

åtkomst till dem. 

 

Vi lagrar personuppgifterna i 3 år. 

 

Vi bedömer regelbundet behovet av lagring av personuppgifter utifrån gällande lagar. Vi vidtar dessutom 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret är aktuella, korrekta och förenliga med 

de ändamål för vilka de behandlas. Uppgifter som inte uppfyller dessa krav rättas eller raderas utan 

dröjsmål. 

 

 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att få åtkomst till de personuppgifter som rör dig själv i registret. Du har rätt att 

begära rättelse eller radering av uppgifter om det finns en rättslig grund för din begäran. Du har dessutom 

rätt att återkalla eller ändra ditt samtycke. 

 

Som registrerad har du i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (tillämplig sedan 2018-05-25) rätt att 

invända mot och begära begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rikta klagomål till 

tillsynsmyndigheten för dataskydd. 

 



Du har också rätt att invända mot profilering och bearbetning av dina personuppgifter när behandlingen 

baseras på din kundrelation med oss. I samband med sådan begäran måste du redogöra för de specifika 

skäl som du grundar din invändning på. Vi har inte rätt att neka en sådan invändning utan rättslig grund. 

 

Som registrerad har du rätt att när som helst utan kostnad invända mot behandling av dina 

personuppgifter, inklusive profilering som rör direkt marknadsföring. 

 

 

Vem kan du kontakta? 

Alla kontakter och förfrågningar som rör detta integritetsmeddelande ska ske skriftligen eller personligen 

till den kontaktperson som anges i stycke 2. 

 

 

Ändringar av integritetsmeddelandet 

Vid ändringar av detta integritetsmeddelande publicerar vi den nya versionen på vår webbplats med 

senaste ändringsdatum. Vid betydande ändringar kan vi också komma att meddela dig på andra sätt, 

exempelvis via e-post eller ett meddelande på vår hemsida. Vi rekommenderar att du besöker denna sida 

regelbundet och läser vårt integritetsmeddelande med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om 

eventuella ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRITETSMEDDELANDE GÄLLANDE REKRYTERINGSPOLICY 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, Avenue Gallieni, 94257 Gentilly Cedex 

Frankrike 

+33 (0)1 41 243000 

DPO@biocodex.com 

(häri kallad “vi” eller “Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor  

Data Privacy Officer 

7, Avenue Gallieni, 94257 Gentilly Cedex 

Frankrike 

+33 (0)1 41 243000 

DPO@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

Rekryteringsdataregister 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Biocodex Oy med dess dotterbolag och filialer (“Biocodex”, “oss” eller “vi”) förstår att din integritet är viktig 

för dig. Biocodex och dess dotterbolag behandlar dina personuppgifter i egenskap av 

personuppgiftsansvarig. Vi har åtagit oss att respektera din integritet och skydda dina personuppgifter, dvs. 

all information som kan identifiera dig som en enskild person. Denna rekryteringspolicy 

(“Integritetsmeddelande”) beskriver hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter i samband med 

Biocodexs rekryteringsprocesser. 

 

Detta integritetsmeddelandet gäller bara personuppgifter från jobbsökande, potentiella kandidater för 

anställning och våra valfria rekryteringsprogram och evenemang. Det gäller inte för våra anställda, 

entreprenörer eller kunder eller övriga personuppgifter som Biocodex samlar in för andra syften. 

 

Såsom det används i detta integritetsmeddelande innebär “personuppgifter” uppgifter som identifierar 

jobbsökande och potentiella kandidater för anställning hos oss, inskickade via kanaler såsom professionella 

rekryteringsbyråer eller via direktansökningar. 

 

Vi behandlar dina personuppgifter enligt detta integritetsmeddelande, såvida inte sådan behandling strider 

mot kraven i tillämplig lag, i vilket fall lagen kommer att gälla. 

 

Genom att delge oss dina personuppgifter bekräftar du att: 



• Du har läst och förstått detta integritetsmeddelande och godkänner användning av dina 

personuppgifter som det anges häri. 

• Dina personuppgifter kan överföras mellan våra dotterbolag och filialer, och även genom våra partners 

inom och utanför EU/EES. 

• Du är inte skyldig att uppge några begärda uppgifter till oss, men om du inte gör det kan det leda till 

att du inte kan fortsätta med din kandidatur för det jobb du sökt. 

• Alla dina framställningar är sanna och korrekta enligt dina kunskaper och övertygelser och du har inte 

medvetet utelämnat någon relaterad information av skadlig natur. Att uppge oriktiga uppgifter kan 

leda till att du anses olämplig för anställning. 

 

Detta integritetsmeddelande ingår inte i något anställningskontrakt som erbjuds kandidater som anställs av 

Biocodex. 

 

Vi samlar in och använder dina personuppgifter för legitima ändamål rörande personalresurser, inklusive: 

• identifiering och utvärdering av kandidater för potentiell anställning, samt för framtida roller som kan 

bli tillgängliga; 

• registerföring i relation till rekrytering och anställning; 

• försäkra om efterlevnad med rättliga krav, inklusive krav och praxis för mångfald och inkludering; 

• utföra kriminella bakgrundskontroller där det tillåts enligt lag; 

• skydda våra juridiska rättigheter i den utsträckning det godkänns eller tillåts enligt lag; eller 

• i en nödsituation där en eller flera individers hälsa eller säkerhet kan vara i fara. 

 

Vi kan också analysera dina personuppgifter eller insamlade/pseudonymiserade uppgifter för att förbättra 

våra rekryteringsprocesser. 

 

 

Vilka personuppgifter behandlar vi? 

De typer av personuppgifter som vi begär från dig och hur vi behandlar dem bestäms av kraven i det land 

där tjänsten är placerad. Om du ansöker till mer än en plats eller om du ansöker till en tjänst som är 

tillgänglig i mer än ett land, är det kraven i de länder där tjänsten finns som bestämmer vilka slags 

personuppgifter vi begär och hur vi behandlar dessa. 

 

Känsliga personuppgifter är en undergrupp till personuppgifterna och omfattar etnicitet, hälsa, 

fackföreningsmedlemskap, religiös övertygelse, sexuell läggning samt andra kategorier tillåtna enligt lag. Vi 

har ingen avsikt att begära och kommer inte att samla in sådana personuppgifter om en jobbkandidat. 

 

Vi behandlar följande personuppgifter från arbetssökanden i anslutning till rekryteringsdataregistret: 

• grundläggande uppgifter om den registrerade som namn; 

• den registrerades kontaktuppgifter, som e-postadress, telefonnummer, hemadress; 

• anställnings- och utbildningshistorik, kvalifikationer, i form av ett cv 

• annan möjlig information som är relevant för ansökan i fråga 

 

 

 

 



Varifrån får vi informationen? 

Vi samlar vanligtvis in personuppgifter direkt från dig när du ansöker om en tjänst hos oss, till exempel ditt 

namn, adress, kontaktinformation, anställnings- och utbildningshistorik samt kvalifikationer. 

 

Vi kan också samla in personuppgifter om dig från tredje part, till exempel dina referenser, anställda i 

Biocodex som du har blivit intervjuad av samt leverantörer som utför bakgrundskontroller, i den 

utsträckning detta är tillåtet enligt tillämplig lag. Slutligen kan vi också samla in och behandla dina 

personuppgifter från offentligt tillgängliga profiler på sociala medier, t.ex. LinkedIn. 

 

 

Till vem avslöjar vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

Biocodex har affärspartners och tredjeparts servicepartners inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Vi kan överföra dina personuppgifter mellan våra dotterbolag och filialer, och 

även genom våra partners inom och utanför EU/EES. 

 

 

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett 

system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till 

systemen. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill 

utsedda personer. 

 

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Vi 

kan behålla dina personuppgifter för att överväga din ansökan vid framtida anställningsmöjligheter. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att kontrollera personuppgifterna om dig själv och som lagras i registret, och 

har rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifterna, förutsatt att begäran har en rättslig grund. Du 

har också rätt att dra tillbaka eller ändra ditt samtycke. 

 

Som registrerad har du rätt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) att 

invända mot behandling eller begära att behandlingen begränsas och lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

 

 

Vem ska du kontakta? 

Alla kontakter och förfrågningar gällande detta integritetmeddelande måste lämnas in skriftligen eller 

personligen till den person som nämns i avsnittet “Kontaktperson för registerfrågor”. 

 



Ändringar till detta integritetsmeddelande 

Om vi ändrar detta integritetsmeddelande placerar vi det ändrade meddelandet på vår webbplats, med 

datum för ändringen. Vid större ändringar kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till exempel 

via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du 

regelbundet besöker webbplatsen och noterar eventuella ändringar till detta integritetsmeddelande. 

Granska dessa principer för skydd av personuppgifter regelbundet för att säkerställa att du är medveten om 

eventuella ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURE FEES DATA PRIVACY NOTICE 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

(hädanefter ”vi” eller ”Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor 

Data Privacy Officer 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

Föreläsningsavgifter, sekretessmeddelande 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla Biocodex affärsändamål, t.ex. företagets 

berättigade intresse baserat på en kundrelation eller annan förbindelse eller; utförandet av ett avtal. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att; 

• föra ett register över kontaktpersoner för klient/kund/partner 

• ha uppdaterade klient/kund/partner-krav och kontaktuppgifter för föreläsningsavgifter 

• fullgöra avtalsförpliktelserna 

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från kunden eller annan registrerad i samband med kundregistret: 

•  grundläggande uppgifter om den registrerade, t.ex. namn*, födelsedatum, personnummer*, 

kundnummer*, bankkontonummer*, användarnamn och/eller annan identifiering* 

• den registrerades kontaktuppgifter*, som e-postadress, telefonnummer, hemadress 

• uppgifter om företaget och dess kontaktpersoner, som affärs-ID och namn samt kontaktpersonernas 

kontaktuppgifter och yrke 

• eventuella förbud och samtycken* som gäller direkt marknadsföring 

• uppgifter om deltagande i evenemang och eventuella uppgifter om evenemanget 

• information om kundrelation och avtal, som information om tidigare och befintliga avtal och order 

• annan möjlig information som samlas in baserat på den registrerades samtycke 

 

Att uppge informationen märkt med en stjärna är en förutsättning för vår avtalsrelation och/eller 

kundrelation. Vi kan inte leverera produkten och/eller tjänsten utan denna nödvändiga information. 

mailto:info@biocodex.fi


Varifrån tar vi emot information? 

Vi tar emot uppgifter huvudsakligen från följande källor: från den registrerade själv, från 

befolkningsregistret, från myndigheterna, kontaktinformation från tjänsteleverantörer och från andra 

liknande tillförlitliga källor. 

För de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande kan personuppgifter också samlas in och 

uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baseras på information som erhållits från myndigheter eller 

andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Uppdatering av sådana uppgifter 

utförs manuellt eller med automatiska medel. 

 

 

Till vem avslöjar vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

Biocodex har affärspartners och tredjeparts servicepartners inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Vi kan överföra personuppgifter till våra partners i EU/EES-länderna men inte 

utanför. 

 

 

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett 

system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till 

systemet. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. 

 

Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill utsedda 

personer. 

 

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att kontrollera personuppgifterna om dig själv och som lagras i registret, och 

har rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifterna, förutsatt att begäran har en rättslig grund. Du 

har också rätt att dra tillbaka eller ändra ditt samtycke. 

 

Som registrerad har du rätt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) att 

invända mot behandling eller begära att behandlingen begränsas och lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

 

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att göra invändningar mot profilering och andra 

behandlingsåtgärder, när behandlingen av dina uppgifter baseras på vår kundrelation till dig. I samband 

med din förfrågan måste du identifiera den speciella omständighet som gör att du invänder mot 

behandlingen. Vi kan avslå begäran om invändning endast av juridiska skäl. 



Som registrerad har du när som helst och utan kostnad rätt att invända mot behandling, inklusive 

profilering i den mån det gäller direkt marknadsföring. 

 

 

Vem ska du kontakta? 

Alla kontakter och förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande måste lämnas in skriftligen eller 

personligen till den person som nämns i avsnitt två (2). 

 

 

Ändringar till sekretessmeddelandet 

Om vi ändrar detta sekretessmeddelande placerar vi det ändrade meddelandet på vår webbplats, med 

datum för ändringen. Vid betydande ändringar kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till 

exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du 

regelbundet besöker webbplatsen och noterar eventuella ändringar till detta sekretessmeddelande. 

Granska dessa principer för skydd av personuppgifter regelbundet för att säkerställa att du är medveten om 

eventuella ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDP MEDICAL INFO QUESTIONS DATA PRIVACY NOTICE 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

(hädanefter ”vi” eller ”Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor 

Data Privacy Officer 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

MEDICINSKA INFORMATIONSFRÅGOR 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla Biocodex affärsändamål, t.ex. företagets 

berättigade intresse baserat på en kundrelation eller annan förbindelse eller; utförandet av ett avtal. 

Syftet med behandlingen av personuppgifter; 

• Målet med informationen på ett läkemedel är att upprätthålla och främja den professionella 

kompetensen hos vårdpersonalen med hänsyn till användning av mediciner samt att främja patientens 

säkerhet. 

• Syftet med hanteringen av medicinska informationsfrågor är att ge kunderna korrekt, uppdaterad och 

aktuell information. 

• Fullgörande av avtalsförpliktelser och andra åtaganden i företaget 

• Nationella bestämmelser för insamling och behandling av personuppgifter 

• Lagstiftningsbestämmelser för insamling och behandling av personuppgifter 

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från kunden eller annan registrerad i samband med kundregistret: 

• grundläggande uppgifter om den registrerade som namn* 

• kontaktuppgifter för den registrerade som e-postadress*, gatuadress* 

Att uppge information märkt med en stjärna är en förutsättning för vår avtalsrelation och/eller 

kundrelation. Vi kan inte lämna de begärda uppgifterna utan denna nödvändiga information. 
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Varifrån tar vi emot information? 

Vi tar emot uppgifter huvudsakligen från den registrerade själv och från den behöriga personalen som 

företräder en relevant vårdorganisation, t.ex. apotek eller sjukhus. 

 

 

Till vem avslöjar vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

Vi avslöjar uppgifter till följande parter: 

Vi använder underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av och för oss. Vi har 

outsourcat IT-hanteringen till en extern tjänsteleverantör, till vars server data lagras. Servern är skyddad 

och hanteras av den externa tjänsteleverantören. 

 

Vi avslöjar inte personuppgifter utanför EU/EES. 

 

 

Hur skyddar vi uppgifterna och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett 

system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till 

systemet. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill 

utsedda personer. 

 

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Enligt 

kraven i Good Distribution Practice (BNP (2013/C 68/01)) lagrar vi uppgifterna i sex (6) år. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att kontrollera personuppgifterna om dig själv och som lagras i registret, och 

har rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifterna, förutsatt att begäran har en rättslig grund. Du 

har också rätt att dra tillbaka eller ändra ditt samtycke. 

 

Som registrerad har du rätt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) att 

invända mot behandling eller begära att behandlingen begränsas och lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

 

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att göra invändningar mot profilering och andra 

behandlingsåtgärder, när behandlingen av dina uppgifter baseras på vår kundrelation till dig. I samband 

med din förfrågan måste du identifiera den speciella omständighet som gör att du invänder mot 

behandlingen. Vi kan avslå begäran om invändning endast av juridiska skäl. 

 

 

 



Vem ska du kontakta? 

Alla kontakter och förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande måste lämnas in skriftligen eller 

personligen till den person som nämns i avsnitt två (2). 

 

 

Ändringar till sekretessmeddelandet 

Om vi ändrar detta sekretessmeddelande placerar vi det ändrade meddelandet på vår webbplats, med 

datum för ändringen. Vid betydande ändringar kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till 

exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du 

regelbundet besöker webbplatsen och noterar eventuella ändringar till detta sekretessmeddelande. 

Granska dessa principer för skydd av personuppgifter regelbundet för att säkerställa att du är medveten om 

eventuella ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GDP PRODUCT COMPLAINTS DATA PRIVACY NOTICE 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

(hädanefter ”vi” eller ”Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor 

Data Privacy Officer 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

PRODUKTKLAGOMÅL 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla Biocodex affärsändamål, t.ex. företagets 

berättigade intresse baserat på en kundrelation eller annan förbindelse eller; utförandet av ett avtal. 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att; 

• leverera och utveckla våra produkter och tjänster (om möjligt, beskriv hur produkter och tjänster 

utvecklas) 

• fullgöra avtalsförpliktelser och andra åtaganden i företaget 

• följa de nationella bestämmelserna 

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från kunden eller annan registrerad i samband med kundregistret: 

• grundläggande uppgifter om den registrerade som namn* 

• kontaktuppgifter för den registrerade, som e-postadress*, gatuadress*; 

 

Att uppge informationen märkt med en stjärna är en förutsättning för vår avtalsrelation och/eller 

kundrelation. Vi kan inte leverera produkten och/eller tjänsten utan denna nödvändiga information. 

 

 

Varifrån tar vi emot information? 

Vi tar emot uppgifter huvudsakligen från den registrerade själv och från den behöriga personalen som 

företräder en relevant vårdorganisation, t.ex. apotek eller sjukhus. 

mailto:info@biocodex.fi
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Till vem avslöjar vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

Vi avslöjar information till följande parter: 

 

Vi använder underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av och för oss. Vi har 

outsourcat IT-hanteringen till en extern tjänsteleverantör, till vars server uppgifter lagras. Servern är 

skyddad och hanteras av den externa tjänsteleverantören. 

Vi avslöjar inte personuppgifter utanför EU/EES. 

 

 

Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett 

system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till 

systemet. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill 

utsedda personer. 

 

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. Enligt 

kraven i Good Distribution Practice (BNP (2013/C 68/01)) lagrar vi uppgifterna i sex (6) år. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att kontrollera personuppgifterna om dig själv och som lagras i registret, och 

har rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifterna, förutsatt att begäran har en rättslig grund. Du 

har också rätt att dra tillbaka eller ändra ditt samtycke. 

 

Som registrerad har du rätt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) att 

invända mot behandling eller begära att behandlingen begränsas och lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

 

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att göra invändningar mot profilering och andra 

behandlingsåtgärder, när behandlingen av dina uppgifter baseras på vår kundrelation till dig. I samband 

med din förfrågan måste du identifiera den speciella omständighet som gör att du invänder mot 

behandlingen. Vi kan avslå begäran om invändning endast av juridiska skäl. 

 

 

Vem ska du kontakta? 

Alla kontakter och förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande måste lämnas in skriftligen eller 

personligen till den person som nämns i avsnitt två (2). 

 

 

 



Ändringar till sekretessmeddelandet 

Om vi ändrar detta sekretessmeddelande placerar vi det ändrade meddelandet på vår webbplats, med 

datum för ändringen. Vid betydande ändringar kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till 

exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du 

regelbundet besöker webbplatsen och noterar eventuella ändringar till detta sekretessmeddelande. 

Granska dessa principer för skydd av personuppgifter regelbundet för att säkerställa att du är medveten om 

eventuella ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARKETING DATA PRIVACY NOTICE 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

(hädanefter ”vi” eller ”Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor 

Data Privacy Officer 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

MARKNADSFÖRING Sekretessmeddelande 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Grunden för behandlingen av personuppgifter är att uppfylla Biocodex affärsändamål, t.ex. företagets 

berättigade intresse baserat på en kundrelation eller annan förbindelse eller; utförandet av ett kontrakt. 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att; 

• föra ett register över kontaktpersoner för klient/kund 

• hålla uppdaterade krav och kontaktuppgifter för marknadsföringsändamål 

• fullgöra avtalsförpliktelserna 

 

Vi använder automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) för att identifiera t.ex. de registrerades 

personliga profiler, nätbeteende, ålder och konsumtionsvanor. Vi använder denna information till exempel 

för att identifiera marknadsföringsmålgrupper och att utveckla våra tjänster. 

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från kunden eller annan registrerad i samband med kundregistret: 

• grundläggande uppgifter om den registrerade, som namn*, födelsedatum, kundnummer*, 

användarnamn och/eller annan identifiering*, lösenord, kön, modersmål 

• kontaktuppgifter* för den registrerade som e-postadress, telefonnummer, hemadress 

• information om företaget och dess kontaktpersoner, som affärs-ID och namn, kontaktuppgifter, 

kontaktpersonernas yrke, position i företaget, utbildning och specialisering, examensår, kön och ålder 

• eventuella förbud och samtycken* som gäller direkt marknadsföring 

mailto:info@biocodex.fi
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• information om deltagande i evenemang och eventuell information om evenemanget, som 

kostavvikelser 

• information om kundrelation och avtal, som information om tidigare och befintliga avtal och order 

• annan möjlig information som samlas in baserat på den registrerades samtycke 

 

Att uppge informationen märkt med en stjärna är en förutsättning för vår avtalsrelation och/eller 

kundrelation. Vi kan inte leverera produkten och/eller tjänsten utan denna nödvändiga information. 

 

 

Varifrån tar vi emot information? 

Vi tar huvudsakligen emot uppgifter från följande källor: från den registrerade själv, från 

befolkningsregistret, från myndigheterna, från leverantörer av kontaktuppgifter och från andra liknande 

pålitliga källor. 

 

För de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande kan personuppgifter också samlas in och 

uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baseras på information som erhållits från myndigheter eller 

andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Uppdatering av sådana uppgifter 

utförs manuellt eller med automatiska medel. 

 

 

Till vem avslöjar vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

Biocodex har affärspartners och tredjeparts servicepartners inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Vi kan överföra personuppgifter till våra partners i EU/EES-länderna men inte 

utanför. 

 

 

Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett 

system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till 

systemet. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill 

utsedda personer. 

 

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att kontrollera personuppgifterna om dig själv och som lagras i registret, och 

har rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifterna, förutsatt att begäran har en rättslig grund. Du 

har också rätt att dra tillbaka eller ändra ditt samtycke. 

 



Som registrerad har du rätt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) att 

invända mot behandling eller begära att behandlingen begränsas och lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

 

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att göra invändningar mot profilering och andra 

behandlingsåtgärder, när behandlingen av dina uppgifter baseras på vår kundrelation till dig. I samband 

med din förfrågan måste du identifiera den speciella omständighet som gör att du invänder mot 

behandlingen. Vi kan avslå begäran om invändning endast av juridiska skäl. 

 

Som registrerad har du när som helst och utan kostnad rätt att invända mot behandling, inklusive 

profilering i den mån det gäller direkt marknadsföring. 

 

 

VEM SKA DU KONTAKTA? 

Alla kontakter och förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande måste lämnas in skriftligen eller 

personligen till den person som nämns i avsnitt två (2). 

 

 

ÄNDRINGAR TILL SEKRETESSMEDDELANDET 

Om vi ändrar detta sekretessmeddelande placerar vi det ändrade meddelandet på vår webbplats, med 

datum för ändringen. Vid betydande ändringar kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till 

exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du 

regelbundet besöker webbplatsen och noterar eventuella ändringar till detta sekretessmeddelande. 

Granska dessa principer för skydd av personuppgifter regelbundet för att säkerställa att du är medveten om 

eventuella ändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SALES DATA PRIVACY NOTICE 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, venue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

(hädanefter ”vi” eller ”Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor 

Data Privacy Coordinator 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

FÖRSÄLJNING Sekretessmeddelande 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla Biocodex affärsändamål, t.ex. företagets 

berättigade intresse baserat på en kundrelation eller annan förbindelse eller; utförandet av ett avtal. 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att; 

• föra ett register över kontaktpersoner för klient/kund 

• hålla uppdaterade klient/kund-krav och kontaktuppgifter för försäljningsändamål 

• fullgöra avtalsförpliktelserna 

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från kunden eller annan registrerad i samband med kundregistret: 

• grundläggande uppgifter om den registrerade, som namn*, födelsedatum, kundnummer*, 

användarnamn och/eller annan identifiering*, lösenord, kön, modersmål 

• kontaktuppgifter* för den registrerade som e-postadress, telefonnummer, hemadress 

• information om företaget och dess kontaktpersoner, som affärs-ID och namn, kontaktuppgifter, 

kontaktpersonernas yrke, position i företaget, utbildning och specialisering, examensår, kön och ålder 

• eventuella förbud och samtycken* som gäller direkt marknadsföring 

• information om deltagande i evenemang och eventuell information om evenemanget, som 

kostavvikelser 

• information om kund och avtal, som information om tidigare och befintliga avtal och order 

• annan möjlig information som samlas in baserat på den registrerades samtycke. 
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Att uppge information märkt med en stjärna är en förutsättning för vår avtalsrelation och/eller 

kundrelation. Vi kan inte leverera produkten och/eller tjänsten utan nödvändig information. 

 

 

Varifrån tar vi emot information? 

Vi tar huvudsakligen emot uppgifter från följande källor: från den registrerade själv under möten, besök, 

evenemang och samtal, från befolkningsregistret, från myndigheterna, från leverantörer av 

kontaktuppgifter och från andra liknande pålitliga källor. 

 

För de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande kan personuppgifter också samlas in och 

uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baseras på information som erhållits från myndigheter eller 

andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Uppdatering av sådana uppgifter 

utförs manuellt eller med automatiska medel. 

 

 

Till vem avslöjar vi data och överför vi data utanför EU eller EES? 

Biocodex har affärspartners och tredjeparts servicepartners inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EES). Vi kan överföra personuppgifter till våra partners i EU/EES-länderna men inte 

utanför. 

 

 

Hur skyddar vi uppgifter och hur länge lagrar vi dem? 

Endast de av våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett 

system som innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till 

systemet. Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska 

medel. Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill 

utsedda personer. 

 

Vi lagrar personuppgifterna så länge som det är nödvändigt med hänsyn till syftet med behandlingen. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHARMACOVIGILANCE DATA PRIVACY NOTICE 
 

 

Personuppgiftsansvarig 

Biocodex 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

(hädanefter ”vi” eller ”Biocodex”) 

 

 

Kontaktperson för registerfrågor 

Data Privacy Officer 

7, avenue Gallieni – 94257 Gentilly Cedex – France 

+33 (0)1 41 24 30 00 

dpo@biocodex.com 

 

 

Namn på register 

FARMAKOVIGILANS UPPGIFTSREGISTER 

 

 

Vad är den rättsliga grunden för och syftet med behandlingen av personuppgifter? 

Allvarliga säkerhetshändelser som rör medicinska produkter och medicinsk utrustning 

 

Grunderna för behandling av personuppgifter i samband med medicinska produkter är utförandet av 

farmakovigilans-tjänster inom Biocodex, som omfattar utförandet av avtal och lagkrav. 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att: 

• fullgöra avtalsförpliktelserna 

• att uppfylla de rättsliga kraven för att samla in personuppgifter i en farmakoviliganssituation 

 

Kosttillskott och icke-allvarliga säkerhetshändelser som rör medicinsk utrustning 

Grunden för behandling av personuppgifter är att uppfylla Biocodex affärsändamål, t.ex. företagets 

berättigade intresse baserat på en kundrelation eller annan förbindelse eller; utförandet av ett avtal. 

 

Syftet med behandlingen av personuppgifter är: 

• personligt samtycke 

• fullgöra avtalsförpliktelserna 

 

 

Vilka uppgifter behandlar vi? 

Vi behandlar följande personuppgifter från kunden eller annan registrerad i samband med kundregistret: 

• grundläggande information om följande registrerade 

o rapportörens namn*, kontaktuppgifter*, yrke* 
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o patientens namn*/initialer*, födelsedatum, kön, medicinsk information*, kontaktuppgifter 

• kontaktuppgifter för den registrerade, som e-postadress, telefonnummer, gatuadress 

• medicinsk information, som använda mediciner, upplevda biverkningar eller speciella situationer, 

detaljer om medicinsk historik som sjukdomar, operationer, tidigare medicinering etc. 

• vi kan också samla in andra möjliga uppgifter, som tidpunkt och plats för händelsen och andra 

relevanta uppgifter om händelsen. 

Att uppge informationen märkt med en stjärna är en förutsättning för vår avtalsrelation och/eller 

kundrelation. Vi kan inte leverera produkten och/eller tjänsten utan denna nödvändiga information. 

 

 

Varifrån tar vi emot information? 

Vi tar emot uppgifter främst från följande källor, t.ex. spontana rapporter från vårdpersonal, konsumenter 

och patienter, myndigheter, litteratur, kliniska studier och marknadsundersökningar. 

 

Vi kan också ta emot personuppgifter internt från våra produktklagomålsteam och genom våra medicinska 

informationsfrågor. 

 

För de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande kan personuppgifter också samlas in och 

uppdateras från allmänt tillgängliga källor och baseras på information som erhållits från myndigheter eller 

andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar. Uppdatering av uppgifter av detta slag 

utförs manuellt. 

 

 

Till vem avslöjar vi uppgifter, och överför vi uppgifter utanför EU eller EES? 

Uppgifter kan avslöjas till de anställda på Biocodex farmakoviligans med åtkomstbegränsningar, till 

kunderna för Biocodex Pharmaceutical-tjänster i EU, men personuppgifter krypteras enligt 

överenskommelse i specialavtal/i enlighet med lagstiftningskrav. 

 

Uppgifter avslöjas till myndigheter i enlighet med lagstiftningskrav eller efter en särskild begäran. 

 

 

Hur skyddar vi data och hur länge lagrar vi dem? 

Vi lagrar farmakoviligansuppgifter i pappersformat och elektronisk format och säkerställer att endast de av 

våra anställda som genom sitt arbete har rätt att behandla kunduppgifter får använda ett system som 

innehåller personuppgifter. Varje användare har ett personligt användarnamn och lösenord till systemet. 

Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. 

Databaser och säkerhetskopior av dem finns i låsta lokaler och kan endast nås av vissa därtill utsedda 

personer. 

 

Allvarliga säkerhetshändelser som rör medicinska produkter och utrustning 

Vi lagrar personuppgifter enligt lagkravet; i EU 10 år efter utgången av läkemedlets godkännande för 

försäljning globalt. 

 



I det fall vi tillhandahåller farmakoviliganstjänster till MAH (innehavaren av marknadsföringsgodkännandet) 

lagrar vi uppgifterna under avtalets löptid. När tjänsterelationen upphör överför vi alla personuppgifter till 

MAH-partnern såsom specificerats i avtalet. 

 

Kosttillskott och icke-allvarliga säkerhetshändelser som rör medicinsk utrustning 

 

Vi lagrar personuppgifterna under det relaterade serviceavtalets löptid. När tjänsterelationen upphör 

överför vi alla personuppgifter till partnern såsom specificerats i avtalet. 

 

Vi utvärderar regelbundet behovet av datalagring med hänsyn till gällande lagstiftning. Dessutom vidtar vi 

rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna i registret inte är inkompatibla, föråldrade eller 

felaktiga med tanke på syftet med behandlingen. Vi rättar till eller raderar sådan information utan dröjsmål. 

 

 

Vilka är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du rätt att kontrollera personuppgifterna om dig själv och som lagras i registret, och 

rätt att kräva korrigering eller radering av uppgifterna, förutsatt att begäran har en rättslig grund. 

 

Som registrerad har du rätt enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (tillämpas från 25.5.2018) att 

invända mot behandling eller begära att behandlingen begränsas och lämna in ett klagomål till en 

tillsynsmyndighet som ansvarar för behandlingen av personuppgifter. 

 

Av särskilda personliga skäl har du också rätt att göra invändningar mot behandlingsåtgärder, när 

behandlingen av dina uppgifter baseras på vår kundrelation med dig. I samband med din förfrågan måste 

du identifiera den speciella omständighet som gör att du invänder mot behandlingen. Vi kan avslå begäran 

om invändning endast av juridiska skäl. 

 

Som registrerad har du när som helst och utan kostnad rätt att invända mot behandling. 

 

Vem ska du kontakta? 

 

Alla kontakter och förfrågningar gällande detta sekretessmeddelande måste lämnas in skriftligen eller 

personligen till den person som nämns i avsnitt två (2). 

 

 

Ändringar till sekretessmeddelandet 

Om vi ändrar detta sekretessmeddelande placerar vi det ändrade meddelandet på vår webbplats, med 

datum för ändringen. Vid betydande ändringar kan vi även komma att meddela dig på annat sätt, till 

exempel via e-post eller genom att publicera ett meddelande på vår webbplats. Vi rekommenderar att du 

regelbundet besöker webbplatsen och noterar eventuella ändringar till detta sekretessmeddelande. 

Granska dessa principer för skydd av personuppgifter regelbundet för att säkerställa att du är medveten om 

eventuella ändringar. 


