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TIETOSUOJA

Meille Biocodexilla yksityisyytesi ja tietosuoja ovat tärkeitä.
Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisten henkilöiden datan käsittelyyn liittyviä turvatoimia. Olemme keränneet
tietosuojaselosteemme tälle sivustolle, ole hyvä ja valitse asuinmaasi ylläolevasta valikosta ja pääset
tarkastelemaan tietosuojaselosteita omalla kielelläsi.
Tietosuojaa koskevat kysymykset tulee osoittaa:

Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Evästeiden käyttö
Joillakin BIOCODEXin verkkosivustoilla saatetaan käyttää yleistä teknologiaa edustavia evästeitä. Eväste on
tekstitiedosto, jonka verkkosivusto siirtää tietokoneesi kiintolevylle selaimen evästetiedostoon, jotta
sivusto muistaa, kuka olet.
Eväste sisältää yleensä sen verkkotunnuksen nimen, josta eväste on peräisin sekä evästeen
voimassaoloajan ja jonkin arvon, joka on yleensä satunnaisesti luotu yksilöllinen luku.
Tällä sivustolla voidaan käyttää kahdentyyppisiä evästeitä: väliaikaisia istuntokohtaisia evästeitä, jotka
pysyvät selaimesi evästetiedostossa niin kauan kuin viivyt sivustolla, sekä pysyviä evästeitä, jotka pysyvät
selaimesi evästetiedostossa huomattavasti kauemmin (evästeen voimassaoloajasta riippuen).

Kun käyt verkkosivustollamme, lähetämme sinulle evästeen. Evästeitä voidaan käyttää seuraavilla tavoilla:
• Tunnistamme sinut yhdeksi kävijäksi (pelkkänä numerona), kun palaat sivustolle, tai mukautamme
sisältöä tai mainoksia mielenkiinnon kohteidesi mukaan tai vältämme näyttämästä sinulle samoja
mainoksia useita kertoja.
• Laadimme nimettömiä, yhdistettyjä tilastoja, joiden avulla ymmärrämme, miten kävijät käyttävät
sivustoamme ja miten voimme parantaa sivuston rakennetta. Emme voi tunnistaa sinua
henkilökohtaisesti tällä tavalla. Jotkut BIOCODEXin verkkosivustot saattavat käyttää Google
Analyticsia, joka on Google, Inc.:n (”Google”) tarjoama verkkoanalytiikkapalvelu. Google Analytics
käyttää evästeitä laatiakseen nimettömiä, yhdistettyjä tilastoja edellä kuvatun mukaisesti. Evästeen
tuottama tieto verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) välitetään Googlelle, joka
säilyttää sitä palvelimillaan Yhdysvalloissa. Google käyttää tietoja arvioidakseen verkkosivuston
käyttöäsi, laatiakseen raportteja toiminnasta verkkosivustolla verkkosivustojen ylläpitäjille sekä
tarjotakseen muita palveluita, jotka liittyvät verkkosivustojen toimintaan ja internetin käyttöön.
Google saattaa siirtää näitä tietoja myös kolmansille osapuolille lain sallimissa rajoissa tai kolmansien
osapuolten käsitellessä tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin
Googlen hallussa oleviin tietoihin. Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että
Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla mainittuihin tarkoituksiin.
Evästeiden poistaminen ja käyttöönotto
Voit hyväksyä tai kieltää evästeet muokkaamalla selaimesi asetuksia. Et voi kuitenkaan käyttää kaikkia
sivustomme interaktiivisia toimintoja, jos evästeet eivät ole käytössä.
Evästeitä voi hallita monella tavalla. Voit lukea lisää näistä toiminnoista selaimesi ohjeosiosta. Esimerkiksi
Internet Explorerissa voit muokata selaimen asetuksia kohdassa Työkalut/Internet-asetukset/Tietosuoja.
Jos käytät useita tietokoneita eri paikoissa, sinun on varmistettava, että jokaisen selaimen evästeasetukset
vastaavat toiveitasi.

Tietosuojaa koskevat valintasi
Joissakin nykyaikaisissa selaimissa on ominaisuus, jonka avulla voidaan analysoida verkkosivustojen
tietosuojakäytäntöjä ja antaa käyttäjän tehdä valintoja omien tietosuojatarpeidensa mukaan. Nämä
tunnetaan P3P-ominaisuuksina (Privacy Preferences Platform).
Voit helposti poistaa selaimesi evästekansioon asennetut evästeet. Jos esimerkiksi käytät Microsoftin
Resurssienhallintaa (Windows Explorer), toimi näin:
• Avaa Resurssienhallinta.
• Napsauta työkalurivin hakukenttää.
• Kirjoita hakukenttään ”eväste” ja valitse kansiot ja tiedostot.
• Valitse Sijainti-kohdasta ”Tämä tietokone”.
• Suorita haku ja kaksoisnapsauta löytyneitä kansioita.
• Valitse haluamasi evästetiedosto.
• Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Jos et käytä Microsoftin Resurssienhallintaa, valitse tukiosiosta evästeitä koskeva kohta, jotta voit selvittää,
miten löydät evästekansiosi.
Interactive Advertising Bureau (IAB) kehittää standardeja ja ohjeita verkkoliiketoiminnan prosessien tueksi.
Sen sivustolta saa lisätietoja evästeistä, verkkojäljitteistä ja muista asioista, ja siellä myös kerrotaan niiden
hallitsemisesta ja kieltämisestä.

TYÖNHAKIJOITA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Biocodex”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
Rekrytoinnin tietorekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Biocodex Oy sekä sen tytäryhtiöt ja konserniyhtiöt (”Biocodex” ja ”me” eri taivutusmuodoissaan)
ymmärtävät, että yksityisyytesi on sinulle tärkeää. Biocodex ja sen tytäryhtiöt saattavat käsitellä
henkilötietojasi rekisterinpitäjän roolissaan. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja
suojaamaan henkilötietojasi eli kaikkia tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa yksityishenkilönä. Tässä
rekrytointikäytännössä (”tietosuojaseloste”) kuvataan, miten käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi
Biocodexin rekrytointiprosessien yhteydessä.
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan ainoastaan työnhakijoiden ja mahdollisten rekrytoitavien
henkilötietoihin sekä vapaaehtoisiin rekrytointiohjelmiimme ja -tapahtumiimme. Tämä tietosuojaseloste ei
koske työntekijöitämme, alihankkijoitamme tai asiakkaitamme eikä muita henkilötietoja, joita Biocodex
kerää muihin tarkoituksiin.
Tässä tietosuojaselosteessa ”henkilötiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella tunnistetaan
työnhakijat ja mahdolliset rekrytoitavat ja jotka on saatu rekrytointiyritysten tai suorien hakemusten
kaltaisista kanavista.
Käsittelemme henkilötietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, ellei kyseinen käsittelytapa ole
ristiriidassa sovellettavan lainsäädännön vaatimusten kanssa. Tällöin sovelletaan ensisijaisesti sovellettavaa
lainsäädäntöä.
Antamalla henkilötietojasi meille vahvistat seuraavat asiat:

•
•
•
•

Olet lukenut ja ymmärtänyt tämän tietosuojaselosteen, ja hyväksyt henkilötietojesi käytön tämän
tietosuojaselosteen mukaisesti.
Saatamme siirtää henkilötietojasi tytäryhtiöihimme ja konserniyhtiöihimme sekä kumppaneillemme,
jotka sijaitsevat EU:n/ETA:n alueella tai niiden ulkopuolella.
Sinun ei ole pakko luovuttaa meille mitään pyydettyjä tietoja, mutta silloin emme välttämättä pysty
jatkamaan rekrytointiprosessia, joka liittyy hakemaasi työhön.
Kaikki antamasi tiedot ovat tietääksesi oikeita ja paikkansapitäviä, etkä ole tietoisesti jättänyt pois
mitään olennaisia tietoja, joilla voisi olla haitallisia vaikutuksia. Virheellisten tietojen antaminen
saattaa heikentää mahdollisuuksiasi saada työpaikka.

Tämä tietosuojaseloste ei kuulu osana mihinkään työsopimukseen, jota Biocodex tarjoaa rekrytoimilleen
henkilöille.
Keräämme ja käytämme henkilötietojasi seuraaviin oikeutettuihin henkilöstöhallinnon tarkoituksiin:
• mahdollisten rekrytoitavien tunnistaminen ja arviointi sekä nykyisiä että myöhemmin avautuvia
työpaikkoja varten
• rekrytointiin ja palkkaamiseen liittyvä kirjanpito
• lainsäädännön vaatimusten noudattamisen varmistaminen myös monimuotoisuutta ja osallistamista
koskevissa asioissa
• rikoshistorian tarkistaminen sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa
• lakisääteisten oikeuksiemme suojaaminen lain sallimissa rajoissa
• hätätilanteet, joissa vähintään yhden henkilön terveys tai turvallisuus voi olla vaarassa.
Saatamme myös analysoida henkilötietojasi tai yhdistettyjä/pseudonymisoituja tietojasi parantaaksemme
rekrytointiprosessejamme.

Mitä tietoja käsittelemme?
Täytettävän työpaikan sijaintimaan vaatimukset määrittävät sen, minkätyyppisiä henkilötietoja pyydämme
sinulta ja miten käsittelemme niitä. Jos haet useampaan kuin yhteen toimipaikkaan tai jos hakemasi työ on
saatavilla useammassa kuin yhdessä maassa, täytettävän työpaikan kaikkien sijaintimaiden vaatimukset
määrittävät sen, minkätyyppisiä henkilötietoja pyydämme sinulta ja miten käsittelemme niitä.
Arkaluonteiset henkilötiedot ovat henkilötietojen alalaji, johon sisältyvät etninen alkuperä, terveys,
ammattiliiton jäsenyys, uskonnollinen vakaumus, seksuaalinen suuntautuminen sekä muut lainsäädännössä
määritetyt luokat. Emme pyri hankkimaan emmekä kerää tällaisia tietoja työnhakijoista.
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja työnhakijoista rekrytoinnin tietorekisterin yhteydessä:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi
• rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
• työ- ja koulutushistoria sekä saavutukset ansioluettelon muodossa
• mahdolliset muut tiedot, jotka liittyvät kyseiseen hakemukseen.

Mistä saamme tiedot?
Yleensä keräämme henkilötietoja suoraan sinulta, kun haet meiltä työpaikkaa. Tällaisia tietoja ovat nimesi,
osoitteesi, yhteystietosi, työ- ja koulutushistoriasi sekä saavutuksesi.
Saatamme myös kerätä sinua koskevia henkilötietoja kolmansilta osapuolilta, kuten suosittelijoiltasi, sinua
haastatelleilta Biocodexin työntekijöiltä sekä lain sallimissa rajoissa myös työsuhdetta varten taustatietojasi
tarkistavilta osapuolilta. Saatamme lisäksi kerätä ja käsitellä henkilötietojasi julkisesti saatavilla olevista
sosiaalisen median profiileista, kuten LinkedIn-palvelusta.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Biocodexilla on liikekumppaneita ja ulkopuolisia palvelukumppaneita Euroopan talousalueella (”ETA”).
Saatamme siirtää henkilötietojasi tytäryhtiöihimme ja konserniyhtiöihimme sekä kumppaneillemme, jotka
sijaitsevat EU:n/ETA:n alueella tai niiden ulkopuolella.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmiin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä
ennalta nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Saatamme säilyttää
henkilötietojasi, jotta voimme ottaa sinut huomioon täyttäessämme myöhemmin avautuvia työpaikkoja.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa ”Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa” mainitulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten
havaitsemiseksi.

LUENNOINTIPALKKIOITA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä “me” tai “Biocodex Oy”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, P.O Box 52, FI-02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
Luennointipalkkiorekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
• taulukon ylläpitäminen asiakkaiden/kumppaneiden yhteyshenkilöistä
• ajantasaisten asiakas-/kumppanivaatimusten ja yhteystietojen ylläpitäminen luennointimaksuja
varten
• sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista tai muista rekisteröidyistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi*, syntymäaika, henkilötunnus*, asiakasnumero*, pankkitilin
numero*, käyttäjätunnus ja/tai muu tunniste*
• rekisteröidyn yhteystiedot*, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
• yhtiön ja sen yhteyshenkilöiden tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot ja
ammatti
• mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset*
• tapahtumia koskevat osallistumistiedot ja muut tiedot

•
•

asiakkuutta ja sopimuksia koskevat tiedot, kuten tiedot aiemmista ja voimassa olevista
sopimuksista ja tilauksista
mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Tähdellä merkityt tiedot on annettava ennen sopimus- ja/tai asiakassuhteen solmimista. Emme voi
toimittaa tuotetta ja/tai palvelua ilman tarvittavia tietoja.

Mistä saamme tiedot?
Saamme tiedot pääasiassa seuraavista lähteistä: suoraan rekisteröidyiltä, väestörekisteristä, viranomaisilta,
yhteystietoja välittäviltä palveluntarjoajilta ja muista vastaavista luotettavista lähteistä.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten henkilötietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös
julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten antamista
tiedoista sovellettavien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa. Tällaista tietojen päivittämistä tehdään
manuaalisesti tai automatisoidusti.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Biocodexilla on liikekumppaneita ja ulkopuolisia palvelukumppaneita Euroopan talousalueella (”ETA”).
Saatamme siirtää henkilötietoja kumppaneillemme EU-/ETA-maihin, mutta ei niiden ulkopuolelle.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä
ennalta nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.
Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa profilointia ja muita käsittelytoimia, jos
tietojesi käsittely perustuu sinun ja meidän väliseemme asiakassuhteeseen. Pyyntösi yhteydessä sinun tulee
eritellä erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä käsittelyn vastustamiseen
liittyvästä pyynnöstä ainoastaan oikeudellisin perustein.
Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä veloituksetta, myös profilointia, jos se
liittyy suoramarkkinointiin.

Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten
havaitsemiseksi.

YHTIÖN LÄÄKETIETEELLISIÄ TIETOPYYNTÖJÄ KOSKEVAN REKISTERIN
TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Biocodex Oy”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
LÄÄKETIETEELLISET TIETOPYYNNÖT

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset:
• Lääkkeitä koskevien tietojen antamisen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää terveydenhuollon
ammattilaisten ammattitaitoa lääkkeiden käyttöön liittyvissä asioissa sekä edistää potilasturvallisuutta
• Lääketieteellisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on tarjota asiakkaille täsmällisiä, ajan tasalla olevia
ja oikea-aikaisia tietoja
• Yhtiön sopimusvelvoitteiden ja muiden sitoumusten täyttäminen
• Henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat kansalliset määräykset
• Henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä koskevat lainsäädännön määräykset

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista tai muista rekisteröidyistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi*
• rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite* ja katuosoite*.
Tähdellä merkityt tiedot on annettava ennen sopimus- ja/tai asiakassuhteen solmimista. Emme voi
toimittaa pyydettyjä vastauksia ilman tarvittavia tietoja.

Mistä saamme tiedot?
Saamme tiedot pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä sekä kyseistä terveydenhuolto-organisaatiota, kuten
apteekkia tai sairaalaa, edustavalta valtuutetulta henkilökunnalta.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Luovutamme tietoja seuraaville osapuolille.
Käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme ja puolestamme. Olemme
ulkoistaneet IT-hallinnon ulkoiselle palveluntarjoajalle, jonka palvelimilla tietoja säilytetään. Kyseinen
ulkoinen palveluntarjoaja suojaa ja hallinnoi palvelinta. Saatamme myös siirtää henkilötietoja yhtiön sisällä
tytäryhtiöiden ja Ranskassa sijaitsevan pääkonttorin välillä.
Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä
ennalta nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Hyviä jakelutapoja
koskevien ohjeiden (2013/C 68/01) mukaisesti säilytämme tietoja kuusi (6) vuotta.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa profilointia ja muita käsittelytoimia, jos
tietojesi käsittely perustuu sinun ja meidän väliseemme asiakassuhteeseen. Pyyntösi yhteydessä sinun tulee
eritellä erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä käsittelyn vastustamiseen
liittyvästä pyynnöstä ainoastaan oikeudellisin perustein.

Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten
havaitsemiseksi.

TUOTEREKLAMAATIOTA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Biocodex Oy”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
TUOTEREKLAMAATIOT

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen (kuvaile mahdollisuuksien mukaan,
miten tuotteita ja palveluita kehitetään)
• yhtiön sopimusvelvoitteiden ja muiden sitoumusten täyttäminen
• kansalliset määräykset.

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista tai muista rekisteröidyistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi*
• rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite* ja katuosoite*.
Tähdellä merkityt tiedot on annettava ennen sopimus- ja/tai asiakassuhteen solmimista. Emme voi
toimittaa tuotetta ja/tai palvelua ilman tarvittavia tietoja.

Mistä saamme tiedot?

Saamme tiedot pääasiassa suoraan rekisteröidyiltä sekä kyseistä terveydenhuolto-organisaatiota, kuten
apteekkia tai sairaalaa, edustavalta valtuutetulta henkilökunnalta.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Luovutamme tietoja seuraaville osapuolille.
Käytämme alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja meidän lukuumme ja puolestamme. Olemme
ulkoistaneet IT-hallinnon ulkoiselle palveluntarjoajalle, jonka palvelimilla tietoja säilytetään. Kyseinen
ulkoinen palveluntarjoaja suojaa ja hallinnoi palvelinta.
Emme luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä
ennalta nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Hyviä jakelutapoja
koskevien ohjeiden (2013/C 68/01) mukaisesti säilytämme tietoja kuusi (6) vuotta.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa profilointia ja muita käsittelytoimia, jos
tietojesi käsittely perustuu sinun ja meidän väliseemme asiakassuhteeseen. Pyyntösi yhteydessä sinun tulee
eritellä erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä käsittelyn vastustamiseen
liittyvästä pyynnöstä ainoastaan oikeudellisin perustein.

Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutos

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Biocodex Oy”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
Myynnin ja markkinoinnin asiakasrekisterin tietosuojaseloste
Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
• jakaa tietoa kohdistetusti tuotteistamme sekä palveluistamme
• ajantasaisen tiedon ylläpitäminen asiakkaiden yhteyshenkilöistä sekä kohderyhmistä
• ajantasaisten asiakasvaatimusten ja yhteystietojen ylläpitäminen myyntitarkoituksia varten
• asiakaskokemusta nettisivuillamme ja tarjota mahdollisuuden tilata henkilökohtaisia viestejä
Käytämme automaattista päätöksentekoa (myös profilointia) tunnistaaksemme esimerkiksi rekisteröityjen
henkilökohtaiset profiilit, verkkokäyttäytymisen, iän ja kulutustottumukset. Käytämme näitä tietoja muun
muassa markkinoinnin kohderyhmien tunnistamiseen ja palveluidemme kehittämiseen. Lisäksi käytämme
henkilötietoja kohderyhmä- ja koulutussuunnittelussa, jotta voimme tarjota jokaiselle koulutustasoon ja
työvuosiin sopivaa koulutusta.

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista tai muista rekisteröidyistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi*, syntymäaika, asiakasnumero*, ammatti, asema yhtiössä,
koulutus ja erikoistuminen, valmistumisvuosi, mahdollinen y-tunnus
• rekisteröidyn yhteystiedot*, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
• mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot, kuten kuvauslupa

•
•
•

mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset*
tapahtumia koskevat osallistumistiedot ja muut tiedot, kuten ruokavaliorajoitukset
asiakkuutta ja sopimuksia koskevat tiedot, kuten tiedot aiemmista ja voimassa olevista sopimuksista ja
tilauksista

Tähdellä merkityt tiedot on annettava ennen sopimus- ja/tai asiakassuhteen solmimista. Emme voi
toimittaa tuotetta ja/tai palvelua ilman tarvittavia tietoja.

Mistä saamme tiedot?
Saamme tiedot pääasiassa seuraavista lähteistä: suoraan rekisteröidyiltä, yhteystietoja välittäviltä
palveluntarjoajilta ja muista vastaavista luotettavista lähteistä.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten henkilötietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös
julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten antamista
tiedoista sovellettavien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa. Tällaista tietojen päivittämistä tehdään
manuaalisesti tai automatisoidusti.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Biocodexilla on liikekumppaneita ja ulkopuolisia palvelukumppaneita Euroopan talousalueella (”ETA”).
Saatamme siirtää henkilötietoja yrityksen sisällä, mutta emme luovuta henkilötietoja kumppaneillemme.
Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä
ennalta nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakastapaamis- sekä tapahtumiin
liittyviä historiatietoja säilytetään kolme (3) vuotta, mutta henkilön pyynnöstä tiedot voidaan poistaa
rekisteristä aiemmin.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa profilointia ja muita käsittelytoimia, jos
tietojesi käsittely perustuu sinun ja meidän väliseemme asiakassuhteeseen. Pyyntösi yhteydessä sinun tulee
eritellä erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä käsittelyn vastustamiseen
liittyvästä pyynnöstä ainoastaan oikeudellisin perustein.
Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä veloituksetta, myös profilointia, jos se
liittyy suoramarkkinointiin.

Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten
havaitsemiseksi.

LÄÄKETURVATOIMINNAN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä ”me” tai ”Biocodex Oy”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
LÄÄKETURVATOIMINNAN TIETOREKISTERI
Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?
Lääkevalmisteet ja vakavat lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät turvallisuustapahtumat
Lääkevalmisteiden tapauksessa henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin lääketurvatoimintaan
liittyvien palveluiden tarjoaminen, mukaan lukien sopimusten ja lakisääteisten vaatimusten
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
• sopimusvelvoitteiden täyttäminen
• lakisääteinen velvollisuus kerätä henkilötietoja lääketurvatoimintaan liittyvissä tilanteissa.
Ravintolisät ja muut kuin vakavat lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät turvallisuustapahtumat
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:
•
•

henkilökohtainen suostumus
sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja asiakkaista tai muista rekisteröidyistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• perustiedot seuraavista rekisteröidyistä:

o

•
•
•

raportoijan nimi*, yhteystiedot* ja ammatti*
o potilaan nimi*/alkukirjaimet*, syntymäaika, sukupuoli, terveystiedot* ja yhteystiedot
rekisteröidyn yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja katuosoite
terveystiedot, kuten käytetty lääkitys, koetut epätoivotut vaikutukset tai erityistilanteet sekä
sairauksien, operaatioiden ja aiempien lääkitysten kaltaiset sairaushistoriatiedot
mahdolliset muut tiedot, kuten tapahtuman aika ja paikka sekä muut tapahtumaan liittyvät
olennaiset tiedot.

Tähdellä merkityt tiedot on annettava ennen sopimus- ja/tai asiakassuhteen solmimista. Emme voi
toimittaa tuotetta ja/tai palvelua ilman tarvittavia tietoja.

Mistä saamme tiedot?
Saamme tiedot pääasiassa seuraavista lähteistä: esim. terveydenhoidon ammattilaisten, kuluttajien ja
potilaiden tekemät spontaanit ilmoitukset, viranomaiset, kirjallisuus, kliiniset tutkimukset ja
markkinatutkimukset.
Saatamme saada henkilötietoja myös sisäisesti tuotereklamaatioista vastaavalta tiimiltä sekä
terveystietokyselyjemme kautta.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten henkilötietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös
julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten antamista
tiedoista sovellettavien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa. Tällaista tietojen päivittämistä tehdään
manuaalisesti.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Tietoja voidaan luovuttaa asiaankuuluville Biocodexin lääketurvatoimintaosaston työntekijöille
pääsyrajoituksin suojattuna sekä Biocodexin farmaseuttisten palveluiden asiakkaille EU:n alueella.
Henkilötiedot ovat kuitenkin salattuja erityispalveluita koskevien sopimusten tai lainsäädännön
vaatimusten mukaisesti.
Tiedot luovutetaan viranomaisille lainsäädännön vaatimusten tai erityisen pyynnön mukaisesti.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Säilytämme lääketurvatoimintaa koskevia tietoja paperilla ja sähköisessä muodossa ja varmistamme, että
henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä
ennalta nimetyillä henkilöillä.
Lääkevalmisteet ja vakavat lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät turvallisuustapahtumat

Säilytämme henkilötietoja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti: EU:n alueella 10 vuotta lääkkeen
maailmanlaajuisen myyntiluvan vanhenemisen jälkeen ja Suomessa 50 vuotta lääkkeen myyntiluvan
vanhenemisen jälkeen.
Tarjotessamme lääketurvatoimintapalveluita myyntiluvan haltijoille säilytämme tietoja sopimuksen
voimassaolon ajan. Palvelusuhteen päättyessä siirrämme kaikki henkilötiedot myyntiluvan haltijalle
sopimuksen mukaisesti.
Ravintolisät ja muut kuin vakavat lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät turvallisuustapahtumat
Säilytämme henkilötietoja kunkin palvelusopimuksen voimassaolon ajan. Palvelusuhteen päättyessä
siirrämme kaikki henkilötiedot sopimuskumppanille sopimuksen mukaisesti.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.
Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua, jos pyynnölläsi on oikeusperuste.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.
Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelytoimia, jos tietojesi käsittely
perustuu sinun ja meidän väliseemme asiakassuhteeseen. Pyyntösi yhteydessä sinun tulee eritellä
erityistilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Voimme kieltäytyä käsittelyn vastustamiseen liittyvästä
pyynnöstä ainoastaan oikeudellisin perustein.
Rekisteröitynä sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä veloituksetta.
Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin
muutosten havaitsemiseksi.

TAPAHTUMIA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä “me” tai “Biocodex”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, P.O Box 52, FI-02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
Tapahtumia koskeva rekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
• kyky järjestää tapahtumia
• ylläpitää tietoja asiakkaiden ja kumppanien tarpeista
• täyttää sopimukselliset velvoitteet

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä henkilöistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi*, syntymäaika, asiakasnumero*;
• rekisteröidyn yhteystiedot* kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite;
• yhtiön ja sen yhteyshenkilöiden tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot ja
ammatti
• tapahtumaan osallistumistiedot sekä tiedot tapahtumasta, kuten ruokavaliorajoitteet;
• mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.
Ilman tähdellä merkittyjä tietoja tapahtumien järjestäminen ei ole mahdollista.

Mistä saamme tiedot?
Saamme tiedot pääasiassa seuraavista lähteistä: suoraan rekisteröidyiltä, väestörekisteristä, viranomaisilta,
yhteystietoja välittäviltä palveluntarjoajilta ja muista vastaavista luotettavista lähteistä.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja tarkoituksia varten henkilötietoja saatetaan kerätä ja päivittää myös
julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisten tai muiden kolmansien osapuolten antamista
tiedoista sovellettavien lakien ja määräysten sallimissa rajoissa. Tällaista tietojen päivittämistä tehdään
manuaalisesti tai automatisoidusti.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Biocodexilla on liikekumppaneita ja ulkopuolisia palvelukumppaneita Euroopan talousalueella (”ETA”).
Saatamme siirtää henkilötietoja kumppaneillemme EU-/ETA-maihin, mutta ei niiden ulkopuolelle. Tällaisia
kumppaneita ovat esimerkiksi IT kumppanit, pitopalveluyritykset, matkanjärjestämät ja muut samantyyliset
palveluntarjoajat.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä ennalta
nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Keneen voit ottaa yhteyttä?

Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa ”yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa”.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten
havaitsemiseksi.

APURAHAN HAKIJOITA KOSKEVA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä
Biocodex Oy
Metsänneidonkuja 8, PL 52, 02101 Espoo
+358 9 329 59100
info@biocodex.fi
(jäljempänä “me” tai “Biocodex”)

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojakoordinaattori
Metsänneidonkuja 8, P.O Box 52, FI-02101 Espoo
+358 9 329 59100
dataprivacy@biocodex.fi

Rekisterin nimi
Apurahan hakijoita koskeva rekisteri

Mikä on henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Biocodexin liiketoiminnallisen tarkoituksen täyttäminen,
esimerkiksi yhtiön oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun yhteyden perusteella tai sopimuksen
täytäntöönpano.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on apurahan hakijoiden tietojen kerääminen ja hakusprosessin
hallinnointi sekä muiden sopimusvelvoitteiden täyttäminen.

Mitä tietoja käsittelemme?
Käsittelemme seuraavia henkilötietoja rekisteröidyistä henkilöistä asiakasrekisterin yhteydessä:
• rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, syntymäaika, henkilötunnus, asiakasnumero, pankkitilin
numero, käyttäjätunnus ja/tai muu tunniste
• rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotiosoite
• yhtiön ja sen yhteyshenkilöiden tiedot, kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet, yhteystiedot ja
ammatti
• rekisteröidyn ansioluettelo ja tutkimussuunnitelman tiedot, kuten affiliaatio, julkaisuluettelo,
tutkimuksen arvioitu budjetti ja aikataulu sekä tutkimusryhmän tiedot.
• mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Mistä saamme tiedot?
Saamme kaikki rekisterissä olevat tiedot suoraan rekisteröidyiltä ja käsittelemme kaikkia tietoja
luottamuksellisina.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö niitä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
Biocodexilla on liikekumppaneita ja ulkopuolisia palvelukumppaneita Euroopan talousalueella (”ETA”).
Saatamme siirtää henkilötietoja kumppaneillemme EU-/ETA-maihin, mutta ei niiden ulkopuolelle.

Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä?
Henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä vuoksi
oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on järjestelmään henkilökohtainen käyttäjätunnus ja
salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, joita suojataan palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä
keinoilla.
Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat lukituissa tiloissa, ja niihin on pääsy ainoastaan tietyillä ennalta
nimetyillä henkilöillä.
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen käsittelyn tarkoituksen kannalta.
Arvioimme säännöllisesti tietojen säilytyksen tarvetta sovellettavan lainsäädännön valossa. Lisäksi pyrimme
kohtuullisin toimin varmistamaan, että rekisterin henkilötiedot eivät ole yhteensopimattomia,
vanhentuneita tai virheellisiä käsittelyn tarkoituksen kannalta. Oikaisemme tai poistamme tällaiset tiedot
viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?
Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkistaa itseäsi koskevat rekisterissä säilytettävät henkilötiedot sekä oikeus
pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, jos pyynnölläsi on oikeusperuste. Sinulla on myös oikeus peruuttaa
suostumuksesi tai muuttaa sitä.
Rekisteröitynä sinulla on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jonka soveltaminen alkoi 25.5.2018)
perusteella oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tai pyytää sen rajoittamista sekä tehdä valitus
valvontaviranomaiselle, joka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.

Keneen voit ottaa yhteyttä?
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot ja pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa ”yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa”.

Tietosuojaselosteen muutokset
Jos teemme tähän tietosuojaselosteeseen muutoksia, julkaisemme uuden version verkkosivustollamme ja
merkitsemme siihen muutospäivän. Jos muutokset ovat merkittäviä, saatamme kertoa siitä sinulle myös
muilla tavoilla, esimerkiksi lähettämällä sähköpostin tai julkaisemalla tiedotteen kotisivullamme.
Suosittelemme, että vierailet sivuillamme säännöllisesti, jotta huomaat tähän tietosuojaselosteeseen
tehdyt mahdolliset muutokset. Lue nämä tietosuojaa koskevat periaatteet aika ajoin muutosten
havaitsemiseksi.

