Personvernerklæring for Biogeninteressenter
Dato: 1. Januar 2022

Denne erklæringen beskriver hvordan Biogen Norway AS («Biogen») innhenter og behandler dine
personopplysninger som, betaler, offentlig tjenestemann, embetsperson, ansatt i en
pasientorganisasjon eller forsikringsselskap eller enhver annen part som Biogen samhandler med
jevnlig og som ikke er pasient eller helsepersonell (en «interessent»).
Hvilke personopplysninger innhenter og bruker Biogen?
Biogen vil innhente og bruke følgende personopplysninger om deg:
(i)

kontaktinformasjonen din, som navn, tittel, postadresse, e-postadresse, faksnummer og fastlinjeog mobiltelefonnumre;

(ii)

profesjonell informasjon om deg, inkludert arbeidshistorikk, akademisk bakgrunn,
ekspertiseområde og spesialisering, publikasjoner og offentlige foredrag, interesse for Biogens
produkter; og

(iii) informasjon om interaksjoner mellom Biogen og deg selv, som for eksempel rapporter om samtaler
og utveksling av korrespondanse.
Biogen innhenter det meste av denne informasjonen direkte fra deg gjennom samhandling med Biogen,
men også fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. internett) og fra bransjedatabaser som inneholder
informasjon om interessenter (f.eks. Profesjonelle databaser).
Hvorfor innhenter og bruker Biogen mine personopplysninger?
Biogen innhenter og bruker dine personopplysninger for å opprettholde og forbedre Biogens
forretningssamarbeid med deg og bygge en profil rundt deg for bedre å forstå dine ekspertiseområder
og interessefelter.
Det er i Biogens legitime interesse å innhente og behandle disse
personopplysningene for å administrere vårt forretningsforhold med våre interessenter.
Hvem deler Biogen mine personopplysninger med?
Biogen deler dine personopplysninger med andre tredjeparter. Vi kan synliggjørepersonopplysninger til
våre tilknyttede selskaper for de formålene som beskrives i denne erklæringen. Biogen kan bruke
tredjeparter til å levere tjenester til oss, som kan kreve tilgang til dine personopplysninger til slike
tredjeparter. Disse inkluderer tjenesteleverandører som hjelper Biogen med våre
databehandlingsaktiviteter, f.eks. ved å tilby nettskyteknologi og datalagringsfasiliteter. Slike
overføringer kan omfatte overføringer utenfor ditt land til land som ikke opprettholder et tilstrekkelig nivå
av beskyttelse av personopplysninger sammenlignet med din nasjonale lovgivning eller europeisk
datavernlovgivning. I slike tilfeller iverksetter Biogen passende tiltak for å sikre at opplysningene er
tilstrekkelig beskyttet ved overføring til slike land, for eksempel ved å ha standard kontraktsvilkår på
plass når det er nødvendig for å tilby et tilstrekkelig datavernnivå. På din forespørsel vil Biogen gi
ytterligere informasjon om mottakerne av personopplysninger og eventuelle dataoverføringsavtaler
med mottakere utenfor ditt land/EØS.
Biogen kan samle inn, bruke og synliggjøredine personopplysninger til tredjeparter der de vurderer
dette som nødvendig for å være i samsvar med gjeldende lover, for å beskytte enhver persons vitale
interesser, eller når det er nødvendig for å utøve, opprette eller forsvare Biogens juridiske rettigheter.
Hvis en tredjepart kjøper opp hele eller en vesentlig del av Biogens virksomhet eller eiendeler, kan dine
personopplysninger deretter synliggjøresi forbindelse med dette salget.
Biogen oppbevarer ikke dine personopplysninger lenger enn det er nødvendig for formålene de er
innhentet for og i samsvar med spesifikke lovpålagte oppbevaringsperioder.
Hvilke rettigheter har jeg?
Du kan kontakte Biogen når som helst hvis du vil ha innsyn i dine personopplysninger eller hvis du
trenger informasjon om de personopplysningene vi holder om deg (slik som kilden til
personopplysningene). Du kan også av legitime grunner motsette deg at dine personopplysninger blir
behandlet, be om begrensning av behandlingen og du kan også be om korrigering eller sletting av dem.

Kontaktinformasjon
Under datavernlovgivning er en «behandlingsansvarlig» den juridiske enheten som har ansvar for å
beskytte dine personopplysninger og for å hjelpe deg med å utøve dine rettigheter i forbindelse med
datavern. Biogen er den behandlingsansvarlige for dine personopplysninger i forbindelse med denne
erklæringen. Hvis du har spørsmål eller bekymringer om denne erklæringen eller behandlingen av dine
personopplysninger, eller ønsker å utøve dine rettigheter som angitt over, bør du kontakte din vanlige
Biogenkontakt. Du kan også kontakte Biogens europeiske personvernrådgiver ved å sende e-post til
privacy@biogen.com. Du kan, dersom du føler at det er nødvendig, sende inn en klage til ditt lokale
datatilsyn hvis du føler at dine rettigheter i forbindelse med personvern er blitt krenket.

