INCYTE INTEGRITETSSMEDDELANDE
ICKE-FORSKNINGSDELTAGANDE PATIENTER
Vi använder detta integritetsmeddelande för att förklara vilka personuppgifter vi samlar in från patienter
som använder godkända Incyte‐produkter, delar en patientresa eller på annat sätt har en koppling till
Incyte eller som en del av Incytes skyldighet att rapportera säkerhetsinformation till olika tillsynsorgan.
Om du deltar i en läkemedelsforskningsaktivitet som bedrivs av Incyte ska du läsa Incytes
integritetsmeddelande för studiedeltagare i stället för detta meddelande.
När vi samlar in dina personuppgifter:
 vidtar eller kräver vi lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder (som till exempel
multifaktorautentisering av lösenord, kryptering, åtkomstbegränsning osv.) för att skydda dina
personuppgifter mot missbruk eller obehörig ändring, förlust eller åtkomst,
 samlar vi in och använder dina personuppgifter för endast det eller de ändamål som vi samlar in
dem för,
 samlar vi endast in personuppgifter som vi behöver samt
 håller vi dina personuppgifter uppdaterade och ser till att de är korrekta.
Detta integritetsmeddelande ändrades den 11 september 2020.

Vilka personuppgifter samlar vi in och använder?
Om du är en patient som använder en godkänd Incyte‐produkt eller på annat sätt har en koppling till
Incyte utanför Incytes läkemedelsforskning samlar vi in dina personuppgifter för ett av flera olika syften:
1. Rapporter avseende biverkningar/särskilda situationer/klagomål om produktkvalitet: när du
använder våra produkter kan det ibland hända att du upplever hälsorelaterade händelser som du eller
din läkare anser måste rapporteras till Incyte och som måste rapporteras enligt säkerhetsföreskrifter.
Ibland kommer din läkare att rapportera dessa när han eller hon kontaktar Incyte för att ställa frågor
i samband med din vård. Vid andra tillfällen kan du ha ett klagomål om vår produkt som du rapporterar
till oss. I dessa fall gäller följande:
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:
o namn, kontaktuppgifter, kön, ålder eller födelseår och alla hälsouppgifter som är relaterade
till biverkningar och/eller en särskild situation (källa: namn och kontaktuppgifter direkt från
dig och endast om det är du som rapporterar och alla andra personuppgifter direkt från dig,
din läkare eller din vårdgivare).
 Vi samlar in dessa personuppgifter för att:
o förstå säkerheten hos‐ och effekten av Incytes studieläkemedel på marknaden och
o efterleva Incytes lagstadgade skyldigheter att ta fram rapporter om säkerhet och
produktklagomål med avseende på produktion, distribution och kommersialisering av en
marknadsförd produkt.
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Vi samlar in och använder personuppgifterna baserat på Incytes skyldigheter enligt gällande lagar.
Med avseende på dina hälsouppgifter, som anses vara en särskild kategori av personuppgifter,
förlitar vi oss också på allmänintresset av att säkerställa höga kvalitetsnormer för våra produkter.
Vi behåller och använder dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att efterleva Incytes
skyldigheter enligt gällande lagar, men inte längre än 30 år efter slutförandet av den kliniska
prövningen eller slutet av den marknadsförda produktens livslängd, så som nödvändigt för att
efterleva lagstadgade skyldigheter.

2. Rådgivning: du kan bestämma dig för att hjälpa oss att förstå ditt hälsotillstånd och dina synpunkter
mer detaljerat genom att tillhandahålla oss rådgivningstjänster som exempelvis att dela din
patientresa eller tillhandahålla feedback om material som vi planerar att använda. I dessa fall gäller
följande:
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:
o När du delar din berättelse eller tillhandahåller feedback:
 namn, kontaktuppgifter och alla hälsouppgifter eller andra personuppgifter som är
relaterade till rådgivningstjänsterna. De särskilda kategorier av personuppgifter som
är relevanta för ditt tillhandahållande av tjänster kommer att förklaras för dig när vi
börjar samarbeta med dig (källa: direkt från dig) och
 information som är specifik för vår interaktion, t.ex. möten och mötesanteckningar
(källa: direkt från dig).
 Vi förlitar oss på ditt samtycke till att behandla dessa uppgifter. Rörande dina
hälsouppgifter som anses vara en särskild kategori av personuppgifter förlitar vi oss
också på ditt samtycke.
o Ersättning för utgifter (om tillämpligt):
 namn, kontaktuppgifter och betalnings‐ och/eller bankuppgifter (källa: direkt från
dig).
 Vi samlar in och använder dina personuppgifter under fullgörandet av ett avtal med
Incyte.
 Vi behåller och använder dina uppgifter så länge det är nödvändigt för administrationen av denna
relation, men inte längre än tre år efter den sista kontakten med dig.
3. Programvara för patienter: ibland tar vi fram appar som är länkade till webbplatser, t.ex. CML Life,
tillgängliga för att hjälpa dig förstå ditt hälsotillstånd. För dessa appar gäller följande (för webbplatser
kan du läsa vårt meddelande för online‐besökare):
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:
o namn, kontaktuppgifter och alla hälsouppgifter eller andra personuppgifter som du anger i
appen (källa: direkt från dig).
 Vi samlar in dessa personuppgifter för att ge dig tillgång till appen och för att göra det lättare för
dig att använda appen. **Observera att de personuppgifter du anger i appen inte lämnas ut till
Incyte från den leverantör som driver appen åt oss.
 Vi samlar in och använder dessa personuppgifter så som nödvändigt och baserat på ditt samtycke
när du registrerar dig för att använda appen. Rörande dina hälsouppgifter som anses vara en
särskild kategori av personuppgifter förlitar vi oss också på ditt samtycke.
 Vi behåller och använder dina uppgifter så länge det är nödvändigt för din användning av appen.
4. Användning av humanitära skäl: ibland kan det hända att en Incyte‐produkt som har varit föremål
för studier för ett visst hälsotillstånd inte blir godkänd för försäljning av hälso‐ och
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sjukvårdsmyndigheterna i ditt land och/eller ännu inte säljs i ditt land. Sådana produkter kan göras
tillgängliga för dig efter en begäran från din läkare. I dessa fall gäller följande:
 Vi samlar in och använder följande personuppgifter:
o ett patientnummer som tilldelas dig av din läkare och dina hälsouppgifter då de hänför sig till
din kvalificering för programmet, så som de har bedömts och skickats in till Incyte av din läkare
(källa: direkt från din läkare).
 Vi samlar in dessa personuppgifter för att behandla din läkares begäran och bekräfta att du är
kvalificerad för programmet.
 Vi samlar in och använder dessa personuppgifter så som nödvändigt baserat på vårt berättigade
intresse som läkemedelstillverkare av att stödja användningen av godkända läkemedel och
tillgodose ouppfyllda vårdbehov. I vissa länder finns det en lagstadgad skyldighet att samla in dina
personuppgifter för detta ändamål i enlighet med ett protokoll som har tagits fram av en hälso‐
och sjukvårdsmyndighet och i sådana länder kommer Incyte att i stället förlita sig på den
lagstadgade skyldigheten att samla in och använda dina personuppgifter. Rörande dina
hälsouppgifter som anses vara en särskild kategori av personuppgifter förlitar vi oss på att det är
nödvändigt att behandla dina uppgifter på grund av ett allmänintresse på folkhälsoområdet.
 Vi behåller och använder dina uppgifter så länge det är nödvändigt till stöd för våra
marknadsförda produkter, men inte längre än 30 år efter slutförandet av den kliniska prövning
där produkten studerades eller slutet av den marknadsförda produktens livslängd, så som
nödvändigt för att efterleva lagstadgade skyldigheter.

Behöver du uppge dina personuppgifter till oss?
I vissa fall måste du förse oss med dina personuppgifter för att Incyte ska kunna uppfylla lagstadgade
skyldigheter eller då det är nödvändigt för oss att ingå ett avtal med dig. I alla andra fall är du inte skyldig
att uppge några personuppgifter till oss.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Incyte delar dina personuppgifter med:


andra bolag inom den globala Incyte‐koncernen, oavsett var de befinner sig
(en förteckning över alla Incyte‐bolag är tillgänglig på http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx),



externa konsulter, tjänsteleverantörer och samarbetspartners som arbetar enligt avtal med eller
på uppdrag av Incyte eller dess dotterbolag, oavsett var de befinner sig samt



olika myndigheter så som krävs enligt gällande lag.

Var används och lagras dina personuppgifter?
Vi överför dina personuppgifter till andra länder utanför EES. Dina personuppgifter överförs:
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1. Till Schweiz och Japan: Schweiz och Japan anses tillhandahålla ett adekvat skydd för
personuppgifter
(ytterligare
information
finns
på
http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN).
2. Till länder vars dataskyddsstandarder som inte har fastställts som adekvata av EU: dessa länder
omfattar USA, Storbritannien och Kina. I dessa fall kommer vi att säkerställa att alla mottagare av
dina personuppgifter har ingått EU‐kommissionens standardavtalsklausuler.

Vilka rättigheter har du?
Du har ett antal rättigheter som gäller för vår användning av dina personuppgifter. Möjligheten att göra
gällande dessa rättigheter beror på vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter och dina
rättigheter kan också vara föremål för vissa villkor och begränsningar. Du kan ha rätt:












att få åtkomst till dina personuppgifter tillsammans med information om hur och på vilka grunder
dessa personuppgifter behandlas,
att rätta felaktiga personuppgifter (inklusive rätten att få ofullständiga personuppgifter
kompletterade),
att radera dina personuppgifter under begränsade omständigheter då de inte längre är
nödvändiga för de ändamål som de samlades in eller behandlades för,
att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om:
o personuppgifternas riktighet ifrågasätts,
o behandlingen är olaglig men du gör invändningar mot radering av personuppgifterna,
o vi inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som de samlades in för, men de
krävs för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk,
att invända mot behandlingen som vi har rättfärdigat med stöd av ett berättigat intresse,
att göra invändningar mot beslut som är helt baserade på automatiserad behandling (i den
utsträckning sådana beslut fattas),
ta tillbaka ditt samtycke till behandling om vi förlitar oss på samtycke som laglig grund,
att få en portabel kopia av dina personuppgifter eller få en kopia överförd till en extern
personuppgiftsansvarig (dataportabilitet),
att få mer information om vilka skyddsåtgärder som vidtas vid överföring av dina personuppgifter
utanför EES (om relevant) eller
att lämna in ett klagomål till den dataskydds‐/tillsynsmyndighet som anges nedan.

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål innan vi
lämnar ut de begärda personuppgifterna till dig eller behandlar din begäran.

Vem kan du kontakta gällande dina rättigheter?
Personuppgiftsansvarig: Enheten som avgör varför och hur dina personuppgifter behandlas kallas för
personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av dina personuppgifter är Incyte‐
organisationen eller dess dotterbolag eller affärspartner (eller tjänsteleverantörer) som anges nedan,
beroende på vår relation till dig. Incyte har valt Incyte Biosciences, B. V. som sin juridiska representant för
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Incyte‐organisationer eller dotterbolag utanför EES.






Personer som rapporterar om biverkningar/särskild situation/produktklagomål:
o Frankrike: Incyte Biosciences France och Incyte Corporation.
o Schweiz: Incyte Biosciences International Sàrl och Incyte Corporation.
o Andra EES‐/EU‐länder: Incyte Corporation.
o Storbritannien: Incyte Biosciences UK, Ltd. och Incyte Corporation.
Rådgivningstjänster: det Incyte‐dotterbolag som du delar din berättelse med.
Programvara för patienter: Incyte Biosciences International Sàrl.
Användning av humanitära skäl: Incyte Biosciences International Sàrl.

En förteckning över alla Incyte‐bolag finns på http://www.incyte.com/contact‐us/headquarters.aspx.
Dataskyddsombud hos Incyte: privacy@incyte.com
Dataskydds‐/tillsynsmyndighet: Dataskydds‐/tillsynsmyndigheten för behandlingen av dina
personuppgifter är den myndighet som finns i landet där du bor eller arbetar eller där dina
personuppgifter behandlas. Ytterligare information om hur du kontaktar dessa myndigheter finns på
https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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