INCYTES PERSONVERNERKLÆRING
PASIENTER SOM IKKE ER FORSKNINGSPASIENTER
Vi bruker denne personvernerklæringen til å informere deg om hvilke personopplysninger vi innhenter fra
pasienter som bruker Incyte‐godkjente produkter, som deler en pasientreise eller på andre måter er
interagerer med Incyte som en del av Incytes forpliktelse til å rapportere sikkerhetsinformasjon til ulike
tilsynsmyndigheter. Hvis du deltar i en farmasøytisk forskningsaktivitet som Incyte står bak, vennligst se
Incytes personvernerklæring for studiedeltakere i stedet.
Ved innsamling av personopplysninger:
 Tar eller krever vi passende tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler (for eksempel
flerfaktor passordgodkjenning, kryptering, tilgangsbegrensning og så videre) for å beskytte dine
personopplysninger mot misbruk eller uautorisert endring, tap eller tilgang.
 Samler vi inn og bruker personopplysningene dine bare til formålene vi samler de inn for.
 Samler vi bare inn personopplysningene vi trenger.
 Holder vi personopplysningene dine oppdaterte og sørger for at de er korrekte.
Denne personvernerklæringen ble endret 11. september 2020.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og bruker vi?
Hvis du er en pasient som bruker et Incyte‐godkjent produkt eller er involvert med Incyte utenfor Incytes
farmasøytiske forskningsaktiviteter, innhenter vi personopplysningene dine for en av flere grunner:
1. Bivirkninger / spesielle situasjoner / klagerapporter om produktkvalitet: noen ganger når du bruker
produktene våre, kan du oppleve helsemessige hendelser som du eller legen din mener bør
rapporteres til Incyte, og som er pålagt å rapporteres under sikkerhetslovgivningen. Noen ganger vil
legen din rapportere disse når han eller hun kontakter Incyte for å stille spørsmål relatert til
dinehelsetjenester. Andre ganger vil du kanskje ha en klage påvårt produkt som du rapporterer til
oss. I disse tilfellene gjelder følgende:
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o Navnet ditt, kontaktopplysninger, kjønn, alder, fødselsår og eventuelle helseopplysninger
relatert til en bivirkning og/eller spesielle situasjoner (kilde: navn og kontaktopplysninger –
direkte fra deg og bare deg hvis det er du som rapporterer, alle andre personlige opplysninger
direkte fra deg, legen din eller pleieren din).
 Vi samler inn disse personlige opplysningene for å:
o forstå sikkerheten og effekten av Incytes studielegemidler på markedet, og
o overholde Incytes rettslige forpliktelser når det gjelder produksjon og distribusjon av et
markedsført produkt for rapportering av sikkerhet og produktklager.
 Vi samler inn og bruker disse personopplysningene basert på Incytes rettslige forpliktelser i
henhold til gjeldende lover. Når det gjelder helseopplysningene dine som anses som en «særlige
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kategorier» av personlige opplysninger, er det rettslige grunnlaget også allmenne interesser med
tanke på å sørge for høye kvalitetsstandarder for våre legemiddelprodukter.
Vi oppbevarer og bruker informasjonen din så lenge som det er nødvendig for å overholde Incytes
rettslige forpliktelser i henhold til gjeldende lover, men ikke lenger enn tretti år etter at
forskningen er avsluttet eller etter det markedsførte produktets levetid, som nødvendig for å
overholde rettslige eller regulatoriske forpliktelser.

2. Rådgivning: du kan bestemme deg for å hjelpe oss med å forstå din medisinske tilstand og utsikter i
mer detalj ved å fortelle oss om pasientreisen din eller ved å gi tilbakemelding om materiell vi
planlegger å bruke. I disse tilfellene gjelder følgende:
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger :
o Når du deler historien din eller gir tilbakemelding:
 Navnet ditt, kontaktopplysninger og eventuelle helseopplysninger eller
personopplysninger relatert til rådgivningstjenestene. De spesifikke kategoriene av
personopplysninger som er relevant for at du skal tilby tjenester, vil forklares for deg
når vi begynner å jobbe med deg (kilde: direkte fra deg), og
 Spesifikk informasjon fra våre interaksjoner, som for eksempel møter og møtenotater
(kilde: direkte fra deg).
 Vi er avhengige av ditt samtykke for å behandle disse opplysningene. Når det gjelder
helseopplysningene dine som anses som en «særlig kategori» av personopplysninger,
er vi også avhengige av ditt samtykke.
o For refusjon for utgifter (hvis aktuelt):
 Navnet ditt, kontaktopplysninger og betalings‐ og/eller bankopplysninger (kilde:
direkte fra deg).
 Vi innhenter og bruker dine personopplysninger i forbindelse med utførelsen av en
kontrakt med Incyte.
 Vi oppbevarer og bruker informasjonen din så lenge som det er nødvendig for administrasjonen
av forretningsforholdet vårt, men ikke lenger enn tre år etter den siste kontakten med deg.
3. Programvareapplikasjoner for pasienter: av og til lager vi applikasjoner som er lenket til nettsteder
som er tilgjengelige for å hjelpe deg med å forstå den medisinske tilstanden din, som for eksempel
CML Life. For disse applikasjonene (for nettstedene vår, se vår Melding til nettstedsbesøkende),
gjelder følgende:
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o Navnet ditt, kontaktopplysninger og eventuelle helseopplysninger eller andre
personopplysninger som du angir i applikasjonen (kilde: direkte fra deg).
 Vi innhenter disse personlige opplysningene for å kunne tilby deg applikasjonen og gjøre bruken
av applikasjonen enklere for deg. **Vær oppmerksom på at personopplysningene du angir i
applikasjonen ikke gis til Incyte av leverandøren som drifter applikasjonen for oss.
 Vi innhenter og bruker disse personopplysningene som nødvendig basert på ditt samtykke når du
registrerer deg for applikasjonen. Når det gjelder helseopplysningene dine som anses som en
«særlig kategori» av personopplysninger, er vi også avhengige av ditt samtykke.
 Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge som nødvendig for din bruk av
applikasjonen.
4. Bruk av legemidler uten markedsføringstillatelse (Compassionate Use): noen ganger blir et Incyte‐
produkt som utviklet for en spesifikk medisinsk tilstand ikke godkjent av helsemyndighetene for salg
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i landet ditt og/eller er ikke kommersielt tilgjengelig i landet ditt ennå. Slike produkter kan bli gjort
tilgjengelige for deg på forespørsel fra legen din. I disse tilfellene gjelder følgende:
 Vi samler inn og bruker følgende personopplysninger:
o Et pasientnummer som tildeles til deg av legen din og helseopplysningene dine slik de er
relatert til din kvalifikasjon for programmet etter vurdering av legen din og sendt inn til Incyte
av legen din (kilde: direkte fra legen din).
 Vi innhenter disse personopplysningene for å kunne behandleforespørselen fra legen din og for å
bekrefte om du er kvalifisert for programmet.
 Vi innhenter og bruker disse personopplysningene som nødvendig basert på vår legitime interesse
som legemiddelprodusent i å støtte bruken av godkjente legemidler og udekkede medisinske
behov. I noen land finnes det en rettslige forpliktelser til å innhente personopplysningene dine
for dette formålet i henhold til en protokoller som er definert av en helsemyndighetene. I disse
landene vil Incyte i stedet bruke de rettslige forpliktelsene til å innhente og bruke
personopplysningene dine som behandlingsgrunnlag. Når det gjelder helseopplysningene dine
som anses som en «særlig kategori» av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget
nødvendigheten av å behandle personopplysningene dine for allment hensyn innenfor området
offentlig helse.
 Vi oppbevarer og bruker opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å støtte våre
markedsførte produkter, men ikke lenger enn 30 år etter at den kliniske studien hvor produktet
ble studert i ble avsluttet eller etter det markedsførte produktets levetid hvis nødvendig for å
overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser.

Må du oppgi personopplysningene dine?
I enkelte tilfeller må du oppgi personopplysningene dine for at Incyte skal kunne oppfylle sine
regulatoriske eller rettslige forpliktelser eller der det er nødvendig for oss å inngå en kontrakt med deg. I
alle andre tilfeller er du ikke forpliktet til å gi oss noen personopplysninger.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?
Personopplysningene dine deles av Incyte med:


Andre selskaper i den verdensomspennende Incyte Group, hvor de enn befinner seg
(enliste over alle Incyte‐selskapene er tilgjengelig her: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx);



tredjepartskonsulenter, tjenesteleverandører og partnerselskaper som har inngått avtaler med
eller på vegne av Incyte eller deres tilknyttede selskaper, hvor de enn befinner seg; og



offentlige organer som påkrevd av gjeldende lov.

Hvor behandles eller lagres personopplysningene dine?
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Vi overfører personopplysningene dine til andre land utenfor EØS. Personopplysningene dine blir
overført:
1. Til Sveits og Japan: Sveits og Japan anses å ha tilstrekkelige standarder for datavern (for ytterligere
informasjon,
kan
du
se
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
2. Til land der standardene for personvern ikke er fastslått å være tilstrekkelige av EU. Disse landene
inkluderer USA, Storbritannia, India og Kina. I disse tilfellene vil vi sørge for at eventuelle
mottakere av personopplysningene dine er kontraktsbundet av de europeiske
standardbestemmelsene for personvern.

Hvilke rettigheter har du?
Du har en rekke rettigheter som gjelder vår bruk av personopplysninger. Noen av disse rettighetene
avhenger av vårt behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger, og rettighetene dine kan
også være underlagt visse betingelser og begrensninger. Du kan ha rett:












til å få tilgang til personopplysningene dine sammen med informasjon om hvordan og på hvilket
grunnlag personopplysningene dine behandles
til å rette opp unøyaktige personopplysninger (inkludert retten til å fullføre ufullstendige
personopplysninger)
til å slette personopplysningene dine under begrensede omstendigheter der de ikke lenger er
nødvendige for formålene de ble innhentet eller behandlet for
til å begrense behandlingen av personopplysningene dine der:
o nøyaktigheten til personopplysningene blir bestridt;
o behandlingen er ulovlig, men du har innvendinger mot slettingen av
personopplysningene;
o vi ikke lenger treger personopplysningene til de formålene de ble samlet inn for, men de
er nødvendige for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav;
å bestride behandlingen dersom behandlingsgrunnlaget er vår legitime interesse;
å ha innvendinger mot beslutninger som kun er basert på automatisert behandling (i den grad
disse blir tatt);
tilbakekalle samtykket ditt for behandling i de tilfeller hvor det behandlingsgrunnlaget er
samtykke;
å få en portabel kopi av personopplysningene dine, eller å få en kopi overført til en tredjeparts
databehandler;
å skaffe mer informasjon om hvilke forholdsregler som tas dersom personopplysningene dine blir
overført under utenfor EØS (hvis relevant); eller
å sende en klage til tilsynsmyndigheten som er nevnt nedenfor.

Vi kan be deg om ytterligere informasjon for å bekrefte identiteten din og for andre sikkerhetsformål før
vi gir personopplysninger til deg eller behandler forespørselen din.

Hvem kan du kontakte vedrørende rettighetene dine?
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Behandlingsansvarlig: Enheten som bestemmer hvorfor og hvordan personopplysningene dine blir
behandlet, kalles en behandlingsansvarlig.
Behandlingsansvarlig for behandlingen av
personopplysningene dine er Incyte‐organisasjonen eller tilknyttede selskaper eller forretningspartnere
(eller tjenesteleverandører) som er oppført nedenfor, avhengig av forholdet vårt med deg. For Incyte‐
organisasjoner eller tilknyttede selskaper utenfor EØS, har Incyte valgt Incyte Biosciences, B.V. som sin
representant for behandlingsansvarlig som ikke er etablert i EØS.






Bivirkninger / spesielle situasjoner / produktklager:
o Frankrike: Incyte Biosciences France, Ltd. og Incyte Corporation.
o Sveits: Incyte Biosciences International Sàrl og Incyte Corporation.
o Andre EØS‐/EU‐land: Incyte Corporation.
o Storbritannia: Incyte Biosciences UK, Ltd. og Incyte Corporation.
Rådgivende: den Incyte‐tilknyttede selskapet som du deler historien din med.
Programvareapplikasjoner for pasienter: Incyte Biosciences International Sàrl.
Behandling på vital indikasjon: Incyte Biosciences International Sàrl.

En liste over alle Incyte‐selskapene er tilgjengelig nedenfor:
us/headquarters.aspx.

http://www.incyte.com/contact‐

Incytes personvernrådgiver: privacy@incyte.com
Datavern/tilsynsmyndighet: Tilsynsmyndigheten for behandlingen av personopplysningene dine er
myndigheten som befinner seg i landet der du bor eller jobber eller der personopplysningene dine blir
behandlet. Mer informasjon om hvordan du kontakter disse myndighetene finner du her:
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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