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INCYTE‐TIETOSUOJASELOSTE 
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISET JA LAITOSTEN 

TAI APTEEKKIEN YHTEYSHENKILÖT 
EUROOPPA 

Tämä  tietosuojaseloste  esittää, mitä  henkilötietojasi  keräämme  ja mitä  teemme  henkilötiedoille,  kun 
terveydenhuollon ammattilainen  tai  yrityksen yhteyshenkilö on vuorovaikutuksessa kanssamme, myös 
epävirallisesti,  osana  Incyten  lääketutkimustoimintoja,  konsultointisuhdetta  tai  Incyten  velvollisuutta 
raportoida turvallisuustietoja eri sääntelyviranomaisille. 
 
Kun keräämme henkilötietojasi: 
 käytämme  tai  edellytämme  käytettävän  asianmukaisia  teknisiä,  fyysisiä  ja  organisatorisia 

menetelmiä (kuten monimenetelmäinen salasanan todentaminen, salaus, käyttörajoitukset jne.) 
suojellaksemme henkilötietojasi väärinkäytöltä tai luvattomalta muuttamiselta, häviämiseltä tai 
käsiksi pääsyltä; 

 keräämme ja käytämme henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joihin keräsimme ne; 
 keräämme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme; 
 pidämme henkilötietosi ajan tasalla ja varmistamme niiden täsmällisyyden.  

 
Tätä tietosuojaselostetta muutettiin 31. maaliskuuta 2021. 
 
 

Mitä henkilötietoja keräämme ja käytämme ja kuinka kauan niitä 
säilytetään? 

 
1. Terveydenhuollon ammattilaisten yhteystiedot  
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja:  

o nimesi,  yhteystietosi  ja  ammatilliset  pätevyydet  (lähteet:  julkiset  lähteet  kuten 
verkkosivustot tai kolmannen osapuolen tietopalvelut kuten IQVIA/IMS/Veeva) 

o välillämme  tapahtuvaan  ammatilliseen  vuorovaikutukseen  liittyvät  tiedot,  esim. 
kokousmuistiinpanot (lähde: suoraan sinulta) 

o kokousten  suunnittelu  kanssasi  (lähde:  suoraan  sinulta  tai  työnantajaltasi  tai 
työpaikastasi) 

o ammatillisiin  kiinnostuksenkohteisiisi  liittyvät  tiedot,  kuten  myynninedistämistä  
koskevat,  lääkinnälliset  ja  koulutukselliset  tiedot  (lähde:  suoraan  sinulta  tai  ulkoiselta 
palveluntarjoajalta) 

o mahdollinen tai todellinen osallistumisesi kliinisiin kehitysohjelmiimme (lähde: suoraan 
sinulta tai kliinisten tutkimusten tiedoistamme tai julkisista lähteistä, kuten tieteellisistä 
tai lääketieteellisistä julkaisuista, kansallisista rekistereistä ja internetistä). 

 Keräämme näitä henkilötietoja voidaksemme: 
o suunnitella kokouksia kanssasi; 
o määritellä kiinnostuksesi saada tietoja Incyte‐tuotteista; 
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o tarjota ammatillisiin kiinnostuksen kohteisiisi liittyviä tietoja, kuten myynninedistämistä 
koskevia ja lääkinnällisiä ja koulutuksellisia tietoja;  

o panna alulle tai seurata kliinisiä kehitysohjelmia;  
o hallinnoida tai seurata lääkinnällisten tuotteiden toimittamista pyytämättömän pyyntösi 

perusteella  (esim.  erityisluvallinen  käyttö  ja/tai  uusien  lääkkeiden  käyttö  jo  varhaisten 
tutkimusten  jälkeen,  jonka  toimivaltainen  taho  ja/tai  viranomainen  on  ennalta 
hyväksynyt); ja 

o noudattaa vapaaehtoisia tai sääntelyn edellyttämiä läpinäkyvyyttä koskevia raportointeja 
tai muita sääntelyyn perustuvia vaatimuksia. 

 Keräämme  ja käytämme näitä henkilötietoja  tarpeen mukaan meillä  lääkevalmistajana olevien 
oikeutettujen etujemme perusteella tai tilauksesi tai suostumuksesi perusteella.  Soveltuvin osin 
myös  keräämme  ja  käytämme  näitä  henkilötietoja  tarpeen  mukaan  sääntelyn  edellyttämien 
läpinäkyvyyttä  koskevien  raportointien  tai  muiden  sääntelyyn  perustuvien  vaatimusten 
perusteella. 

 Säilytämme ja käytämme tietojasi niin pitkään kuin on tarpeen suhteemme hallinnointia varten, 
mutta  välillämme  käytyyn  vuorovaikutukseen  liittyviä  tietoja  emme  säilytä  kolmea  vuotta 
pidempään  viimeisen  yhteydenoton  jälkeen,  ellet  pyydä  meitä  poistamaan  tietojasi  ennen 
kyseistä päivämäärää tai, ellei meidän ole muutoin poistettava tietoja  raportoinnin avoimuuden 
tai muiden sääntelyyn perustuvien vaatimusten nojalla.  
 

2. Tutkimuksen tutkijat ja tutkimushenkilökunta 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja:  

o nimesi, yhteystietosi, ammattipätevyytesi ja kiinnostuksen kohteesi, (lähde: kolmannen 
osapuolen  tietopalvelu  kuten  IQVIA/IMS/Veeva  tai  CRO‐yritys  tai  suoraan  sinulta  tai 
työnantajaltasi); 

o välillämme  tapahtuvaan  ammatilliseen  vuorovaikutukseen  liittyvät  tiedot,  esim. 
kokousmuistiinpanot (lähde: suoraan sinulta) 

o kokousten suunnittelu kanssasi (lähde: suoraan sinulta). 
 Keräämme näitä henkilötietoja voidaksemme: 

o koordinoida osallistumistasi Incyten rahoittamiin tutkimuksiin, jotta voimme ottaa sinuun 
yhteyttä,  solmia  sopimuksen  kanssasi,  antaa  tietoja  tutkimuksesta  ja  suunnitella 
kokouksia ja tapaamisia kanssasi; 

o noudattaa Incyten lakisääteisiä velvoitteita tutkimuksen suorittamisessa; ja 
o soveltuvin  osin  noudattaa  vapaaehtoista  ja  sääntelyyn  perustuvaa  läpinäkyvyyttä 

raportoinnissa. 
 Keräämme ja käytämme henkilötietojasi (1) siten kuin on välttämätöntä meillä lääkevalmistajana 

olevien  oikeutettujen  etujemme  perusteella  uusien  lääkkeiden  kehittämisessä,  (2)  Incyten 
soveltuvien  lakien  mukaisten  lakisääteisten  velvoitteiden  perusteella,  (3)  sopimuksen 
suorittamiseksi Incyten kanssa ja/tai (4) suostumuksesi perusteella. 

 Säilytämme  ja  käytämme  tietojasi  niin  pitkään  kuin  on  tarpeen  liikesuhteemme  hallinnointia 
varten, mutta ei kuitenkaan kolmeakymmentä vuotta pidempään tutkimuksen päättymisestä sen 
mukaan kuin on tarpeen lakisääteisten tai sääntelyllisten velvoitteiden noudattamiseksi.  

 
3. Haittavaikutuksesta/erikoistilanteesta/tuotevalituksesta raportoivat henkilöt 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja:  

o nimesi,  yhteystietosi,  pätevyytesi  ja  työnantajasi  (lähde:  suoraan  sinulta  tai  yhdeltä 
potilaistasi tai potilaiden huoltajista). 
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 Keräämme näitä henkilötietoja voidaksemme: 
o ymmärtää  Incyten  tutkimuslääkkeiden  tai  ‐tuotteiden  turvallisuuden  ja  tehokkuuden 

markkinoilla; ja 
o noudattaa Incyten lakisääteisiä velvoitteita tutkimuksen suorittamisessa, erityislupien tai 

valtuuttamattomien  tuotteiden  osalta,  tai  markkinoidun  tuotteen  valmistuksessa  ja 
jakelussa turvallisuus‐ ja tuotevalitusten raportointia varten. 

 Keräämme ja käytämme näitä henkilötietoja soveltuvien lakien mukaisten Incyten lakisääteisten 
velvoitteiden perusteella. 

 Säilytämme  ja  käytämme  tietojasi  niin  pitkään  kuin  on  tarpeen  soveltuvien  lakien  mukaisten 
Incyten lakisääteisten velvoitteiden noudattamista varten, mutta ei kuitenkaan kolmeakymmentä 
vuotta pidempään tutkimuksen päättymisen jälkeen tai tuotteen eliniän päättymisen jälkeen sen 
mukaan kuin on tarpeen lakisääteisten tai sääntelyyn perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi. 

  
4. Lääketieteellisiä tietoja pyytävät henkilöt 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja:  

o nimesi, yhteystietosi, pätevyytesi ja työnantajasi (lähde: suoraan sinulta). 
o Keräämme näitä henkilötietoja voidaksemme vastata pyytämättä saapuviin kysymyksiin, 

jotka liittyvät Incyten tuotteisiin tai tutkimuksiin tai näihin liittyviin sairaustilan tietoihin. 
 Keräämme  ja  käytämme  näitä  henkilötietoja  tarpeen  mukaan  oikeutettujen  etujemme 

perusteella  lääkevalmistajana  tukeaksemme  uusien  lääkkeiden  kehittämistä  ja  hyväksyttyjen 
lääkkeiden käyttöä. 

 Säilytämme ja käytämme tietojasi niin pitkään kuin on tarpeen sovellettavien lakien mukaisten 
Incyten  lakisääteisten  velvoitteiden  noudattamista  varten,  mutta  emme  kuitenkaan 
kolmeakymmentä  vuotta  pidempään  markkinoidun  tuotteen  eliniän  päättymisen  jälkeen  sen 
mukaan kuin on tarpeen lakisääteisten tai sääntelyyn perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi. 

 
5. Konsultit 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja:  

o nimesi,  yhteystietosi,  koulutuksesi,  ammattikokemuksesi,  pätevyydet,  lisenssit, 
valokuvasi  ja  kansalliset  tunnisteet  kuten  henkilötunnus  tai  verotunnus  (lähde: 
kolmannen osapuolen tietopalvelu kuten IQVIA/IMS/Veeva, suoraan sinulta tai julkisista 
lähteistä kuten tieteellisistä tai lääketieteellisistä julkaisuista, kansallisista rekistereistä ja 
internetistä); 

o Tiedot,  jotka  liittyvät  ammatilliseen  vuorovaikutukseemme,  kuten  kokouksiin, 
kokousmuistiinpanoihin sekä ääni‐ tai videonauhoituksiin (lähde: suoraan sinulta); 

o tapahtuvaan  ammatilliseen  vuorovaikutukseen  liittyvät  tiedot,  esim.  kokoukset  ja 
kokousmuistiinpanot (lähde: suoraan sinulta); 

o maksu‐ ja/tai pankkitiedot; ja 
o muut  tiedot,  joita  tarvitaan  vapaaehtoisten  tai  sääntelyn  avoimuuden  raportoinnin 

noudattamiseen. 
 Automaattinen  päätöksenteko:  Incyte  käyttää  automatisoitua  prosessia  määrittääkseen 

soveltuvat hinnat konsultointitoimille pätevyytesi ja ammatillisen kokemuksesi perusteella.  Tämä 
prosessi suoritetaan sopimuksen solmimiseksi kanssasi hinnoilla, joiden voidaan todennäköisesti 
katsoa käyviksi markkinahinnoiksi vaatimusten noudattamista koskevissa tarkoituksissa.  Sinulla 
on oikeus  (1)  pyytää,  että  Incyte edustaja osallistuu  tähän prosessiin,  (2)  ilmaista näkökantasi 
tulokseen  liittyen  ja  (3)  kyseenalaistaa  päätös.    Voit  pyytää  Incyten  yhteyshenkilöä  tekemään 
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minkä tahansa näistä toimista tai voit ottaa yhteyttä Incyten tietosuojavastaavaan alla mainitulla 
tavalla. 

 Keräämme  ja  käytämme  henkilötietojasi  (1)  Incyten  kanssa  tekemäsi  sopimuksen 
toimeenpanossa,  (2)  sovellettavien  lakien  mukaisten  Incyten  lakisääteisten  velvoitteiden 
perusteella  ja  (3)  oikeudenkäyntimenettelyitä,  tutkimuksia  ja  toimivaltaisten  viranomaisten 
kysymyksiä varten. 

 Säilytämme ja käytämme tietojasi niin pitkään kuin on tarpeen suhteemme hallinnointia varten, 
mutta emme kolmea vuotta pidempään viimeisen yhteydenottomme jälkeen, paitsi  jos pyydät 
meitä  poistamaan  henkilötietosi  ennen  kyseistä  päivämäärää  tai  jos  meidän  on muutoin  niin 
tehtävä avoimen raportoinnin vuoksi.  

 
6. Yhteyshenkilöt instituutioissa tai apteekeissa 
 Keräämme ja käytämme seuraavia henkilötietoja:  

o nimesi ja yhteystietosi (lähde: kolmannen osapuolen tietopalvelu kuten IQVIA/IMS/Veeva 
tai suoraan sinulta); ja 

o välillämme  tapahtuvaan  ammatilliseen  vuorovaikutukseen  liittyvät  tiedot,  esim. 
kokoukset ja kokousmuistiinpanot (lähde: suoraan sinulta). 

 Keräämme ja käytämme henkilötietojasi (1) Incyten kanssa tehdyn sopimuksen toimeenpanossa, 
(2)  sovellettavien  lakien  mukaisten  Incyten  lakisääteisten  velvoitteiden  perusteella  ja  (3) 
oikeudenkäyntimenettelyitä, tutkimuksia ja toimivaltaisten viranomaisten kysymyksiä varten. 

 Säilytämme  ja  käytämme  tietojasi  niin  pitkään  kuin  on  tarpeen  liikesuhteemme  hallinnointia 
varten, mutta emme kolmea vuotta pidempään viimeisen yhteydenottomme jälkeen, paitsi  jos 
pyydät meitä poistamaan henkilötietosi ennen kyseistä päivämäärää.  
 

 

Täytyykö sinun antaa meille henkilötietojasi? 
 
Tietyissä olosuhteissa sinun on annettava meille henkilötietojasi,  jotta Incyte voi noudattaa sääntelyyn 
perustuvia  tai  lakisääteisiä  velvoitteitaan  tai  kun  henkilötietojen  antaminen  on  välttämätöntä,  jotta 
voimme  solmia  sopimuksen  kanssasi.    Kaikissa  muissa  tapauksissa  sinun  ei  tarvitse  antaa  meille 
henkilötietoja. 
 
 

Kenelle luovutamme henkilötietojasi? 
 
Incyte jakaa henkilötietojasi  
 
 muille maailmanlaajuisen Incyte‐konsernin yrityksille sijainnista riippumatta  

(luettelo kaikista Incyte‐yrityksistä on saatavilla täältä:  http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx ); 
 

 ulkopuolisille konsulteille, palveluntarjoajille, kumppaniyrityksille, jotka Incyte tai sen tytäryhtiöt 
ovat palkanneet tai jotka on palkattu niiden puolesta, sijainnista riippumatta;  

 
 terveydenhuoltoalan lautakunnille tai viranomaisille, sijainnista riippumatta; 
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 valtion  viranomaisille,  sääntelyviranomaisille  tai  julkisille  viranomaisille,  mutta  vain  kun  ne 
vaativat  tietoja.  Joissakin  tapauksissa  nämä  valtion  viranomaiset  saattavat  tehdä 
henkilötiedoistasi julkisia sovellettavien lakien ja ohjeiden mukaisesti; 
 

 julkisesti verkossa osana vapaaehtoista avointa raportointia; 
 

 instituutioita koskevan käytännön tai viranomaistahon vaatimuksesta työnantajallesi. 
 
 

Missä henkilötietojasi käytetään tai säilytetään? 
 
Siirrämme henkilötietojasi toisiin maihin Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  Henkilötietojasi 

siirretään: 

1.  Sveitsiin ja Japaniin: Sveitsin ja Japanin katsotaan tarjoavan riittävät tietosuojastandardit 
(katso lisätietoja osoitteesta http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).  
 
2.  Maihin, joiden tietosuojastandardeja Euroopan unioni ei ole katsonut riittäviksi: nämä 
maat sisältävät Yhdysvallat, Yhdistyneen kuningaskunnan, Intian ja Kiinan.  Näissä tapauksissa 
varmistamme, että kaikki henkilötietojesi vastaanottajat ovat vakiosopimusehdoilla sidottu 
eurooppalaisiin tietosuojastandardeihin. 
 
 

Mitä ovat oikeutesi? 
 
Sinulla  on  useita  oikeuksia,  jotka  soveltuvat  suorittamaamme  henkilötietojesi  käyttöön.  Joidenkin 
oikeuksien käytettävyys  riippuu henkilötietojesi käsittelyn  laillisesta perusteesta,  ja oikeutesi  saattavat 
myös olla tiettyjen ehtojen ja rajoitusten alaisia.  Sinulla saattaa olla oikeus: 
 
 saada pääsy henkilötietoihisi  ja  tietoihin siitä, miten  ja millä perusteella kyseisiä henkilötietoja 

käsitellään; 
 korjata  virheellisiä  henkilötietoja  (mukaan  lukien  oikeus  saada  vaillinaiset  henkilötiedot 

täydennettyä);  
 poistaa henkilötietojasi  rajoitetuissa olosuhteissa,  kun niitä  ei  enää  tarvita niihin  tarkoituksiin, 

joihin  ne  kerättiin  tai  joita  varten  niitä  on  käsitelty  tai  kun  vastustat  käsittelyä  tai  peruutat 
suostumuksesi.  Tämä oikeus saattaa myös soveltua, jos käsittely oli laitonta; 

 rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä, kun  
o henkilötietojen virheettömyys kyseenalaistetaan; 
o käsittely on laitonta, mutta vastustat henkilötietojen poistamista; 
o emme enää tarvitse henkilötietoja tarkoituksiin, joihin ne kerättiin, mutta niitä tarvitaan 

oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;  
 haastaa käsittely, jonka olemme perustelleet oikeutetuilla eduilla; 
 vastustaa päätöksiä, jotka perustuvat ainoastaan automatisoituun käsittelyyn (siinä määrin, kun 

niitä on tehty);  
 saada siirrettävä kopio henkilötiedoistasi tai saada kopio siirretyksi  toiselle rekisterinpitäjälle; 
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 saada  lisätietoja  suojatoimista,  joiden nojalla henkilötietojasi  siirretään ETA:n ulkopuolelle  (jos 
siirretään); tai 

 tehdä valitus alla mainitulle tietosuojaviranomaiselle. 
 

Saatamme  pyytää  sinulta  lisätietoja  henkilöllisyytesi  vahvistamiseksi  turvallisuustarkoituksissa  ennen 
pyyntösi käsittelyä.  

 
 

Keneen voit ottaa yhteyttä oikeuksiisi liittyen? 
 
Rekisterinpitäjä:  Taho,  joka  määrittelee,  miksi  ja  miten  henkilötietojasi  käsitellään,  kutsutaan 
rekisterinpitäjäksi.   Henkilötietojesi  käsittelystä  vastaava  rekisterinpitäjä  on  jäljempänä  listattu  Incyte‐
organisaatio  tai  tytäryhtiö,  riippuen  suhteestamme  kanssasi.    ETA:n  ulkopuolella  sijaitsevien  Incyte‐
organisaatioiden  tai  tytäryhtiöiden  kohdalla  Incyte  on  valinnut  Incyte  Biosciences,  B.V.:n  lailliseksi 
edustajakseen. 
 
 Terveydenhuollon ammattilaiset: Incyte‐tytäryhtiö, joka sijaitsee alueellasi tai palvelee sitä, tai 

Incyte Biosciences Sarl. 
 Tutkimuksen tutkijat ja tutkimushenkilökunta: sen tutkimuksen rahoittaja, jossa olet tutkijana. 
 Haittavaikutuksesta/erikoistilanteesta/tuotevalituksesta raportoivat henkilöt: Kliinisisten 

tutkimuksen tuotteiden kohdalla, sen tutkimuksen rahoittaja, josta raportoit.  Markkinoitujen 
tuotteiden osalta: 

o Ranska:  Incyte Biosciences France 
o Sveitsi:  Incyte Biosciences International Sarl. 
o Muut ETA‐/EU‐maat: Incyte Biosciences Distribution, B.V. 
o Yhdistynyt kuningaskunta: Incyte Biosciences UK, Ltd. 

 Konsultit: Incyte‐tytäryhtiö, jonka kanssa sinulla on sopimus. 
 Yhteyshenkilöt instituutioissa tai apteekeissa: paikallinen Incyte‐tytäryhtiö alueella, jossa olet 

sijoittautunut tai joka palvelee aluettasi, tai Incyte‐tytäryhtiö, jonka kanssa instituutiollasi tai 
apteekillasi on sopimus. 
 

Luettelo kaikista Incyte‐yrityksistä on saatavilla täältä: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx . 
 
Incyten tietosuojavastaava: privacy@incyte.com 

 
Tietosuojaviranomainen/valvontaviranomainen: Henkilötietojesi käsittelyn 
tietosuojaviranomainen/valvontaviranomainen on asuin‐ tai työskentelymaasi viranomainen tai 
viranomainen maassa, jossa henkilötietojasi käsitellään.  Lisätietoja yhteyden ottamisesta näihin 
viranomaisiin on saatavilla täältä: https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en. 
 
 
 


