INCYTE-PRIVATLIVSPOLITIK
IKKE-FORSKNINGSPATIENTER
Vi bruger denne privatlivspolitik til at fortælle dig, hvilke persondata vi indsamler fra patienter, der bruger
Incyte‐godkendte produkter, deler en patientrejse eller på anden måde interagerer med Incyte, eller som
en del af Incytes forpligtelse til at rapportere sikkerhedsoplysninger til forskellige tilsynsmyndigheder.
Hvis du deltager i en af Incytes farmaceutiske forskningsaktiviteter, bedes du i stedet læse Incytes
databeskyttelseserklæring for forsøgsdeltagere.
Når vi indsamler dine persondata:
 Træffer eller kræver vi passende tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger (såsom
multifaktorgodkendelse af adgangskode, kryptering, adgangsbegrænsning, osv.) for at beskytte
dine persondata mod misbrug eller uautoriseret ændring, tab eller adgang,
 Vi indsamler og bruger kun dine persondata til det eller de formål, hvortil vi indsamler dem,
 Vi indsamler kun de persondata, som vi skal bruge, og
 Vi holder dine persondata ajourførte og sikrer, at de er nøjagtige.
Denne databeskyttelseserklæring blev ændret den 11. september 2020.

Hvilke persondata indsamler og bruger vi?
Hvis du er en patient, der bruger et Incyte‐godkendt produkt eller på anden måde samarbejder med Incyte
uden for Incyte‐farmaceutiske forskningsaktiviteter, indsamler vi dine persondata af en af flere årsager:
1. Anmeldelser af uønsket hændelse/særlig situation/klage over produktkvalitet: nogle gange, når du
tager vores produkter, kan du opleve sundhedshændelser, som du eller din læge mener skal
rapporteres til Incyte, og som skal rapporteres i henhold til lovgivningen. Nogle gange vil din læge
rapportere disse, når vedkommende kontakter Incyte for at stille spørgsmål vedrørende din sundhed.
Andre gange har du muligvis en klage over vores produkt, som du rapporterer til os. I disse tilfælde,
gælder følgende:
 Vi indsamler og bruger følgende persondata:
o Dit navn, kontaktoplysninger, køn, alder eller fødselsår og eventuelle sundhedsoplysninger
relateret til en uønsket hændelse og/eller særlig situation (kilde: navn og kontaktoplysninger
‐ direkte fra dig og kun hvis du er anmelderen. Alle andre persondata direkte fra dig, din læge
eller din omsorgsperson).
 Vi indsamler disse persondata for at:
o Forstå sikkerheden og effektiviteten af Incytes forsøgslægemidler på markedet, og
o Overholde Incytes juridiske forpligtelser ved fremstilling,distribution og kommercialisering af
et markedsført produkt med henblik på rapportering af sikkerheds‐ og produktklager.
 Vi indsamler og bruger disse persondata baseret på Incytes juridiske forpligtelser i henhold til
gældende love. I forhold til dine sundhedsoplysninger, der betragtes som en 'særlig kategori' af
persondata, påberåber vi os også den offentlige interesse i at sikre høje standarder for kvaliteten
af vores lægemidler.
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Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde Incytes
juridiske forpligtelser i henhold til gældende love, men ikke længere end tredive år efter
afslutningen af det kliniske forsøg eller det markedsførte produkts levetid, som nødvendigt for at
overholde juridiske eller regulatoriske forpligtelser.

2. Konsultation: du kan beslutte at hjælpe os med at forstå din sygdom og dine synspunkter mere
detaljeret ved at levere konsulentydelser til os, såsom at dele din patientrejse eller give feedback om
materialer, som vi planlægger at bruge. I disse tilfælde, gælder følgende:
 Vi indsamler og bruger følgende persondata:
o Når du deler din historie eller giver feedback:
 Dit navn, kontaktoplysninger og eventuelle sundhedsoplysninger eller andre
persondata relateret til konsulentydelserne. Hvilke specifikke kategorier af
persondata, der er relevante for din levering af ydelserne, vil blive oplyst på det
tidspunkt, hvor vi begynder at arbejde sammen med dig (kilde: direkte fra dig), og
 Oplysninger, der er specifikke for vores interaktioner, såsom møder og mødenotater
(kilde: direkte fra dig).
 Vi anvender dit samtykke til at behandle disse data. I forhold til dine
sundhedsoplysninger, der betragtes som en 'særlig kategori' af persondata, anvender
vi os også dit samtykke.
o Til refusion af udgifter (hvis relevant):
 Dit navn, kontaktoplysninger og betalings‐ og/eller bankoplysninger (kilde: direkte fra
dig).
 Vi indsamler og bruger dine persondata under udførelsen af en kontrakt med Incyte.
 Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til administration af dette
forhold, men ikke længere end tre år efter den sidste kontakt med dig.
3. Patientsoftwareapplikationer: vi stiller lejlighedsvis applikationer til rådighed, der er linket til
websteder, for at hjælpe dig med at forstå din sygdom, f.eks. CML Life. For disse applikationer (for
websteder, se vores Privatlivspolitik for online‐besøgende), gælder følgende:
 Vi indsamler og bruger følgende persondata:
o Dit navn, kontaktoplysninger og eventelle sundhedsoplysninger eller andre persondata, som
du indtaster i applikationen (kilde: direkte fra dig).
 Vi indsamler disse persondata for at levere applikationen til dig og gøre brugen af applikationen
nemmere for dig. **Bemærk, at de persondata, som du indtaster i applikationen, ikke leveres til
Incyte af den leverandør, der hoster applikationen for os.
 Vi indsamler og bruger disse persondata som nødvendigt baseret på dit samtykke, når du
tilmelder dig for at bruge applikationen. I forhold til dine sundhedsoplysninger, der betragtes som
en 'særlig kategori' af persondata, anvender vi også dit samtykke.
 Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for din brug af applikationen.
4. Anvendelse med særlig udleveringstilladelse: undertiden er et Incyte‐produkt, der blev undersøgt
for en bestemt sygdom, ikke godkendt af sundhedsmyndighederne til salg i dit land og/eller er endnu
ikke kommercielt tilgængeligt i dit land. Sådanne produkter kan stilles til rådighed for dig efter en
anmodning fra din læge. I disse tilfælde, gælder følgende:
 Vi indsamler og bruger følgende persondata:
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Et patientnummer, der er tildelt dig af din læge, og dine sundhedsoplysninger, som efter din
læges vurdering berettiger dig til at deltage i programmet, og som er indsendt til Incyte af din
læge (kilde: direkte fra din læge).
Vi indsamler disse persondata for at behandle din læges anmodning og bekræfte din berettigelse
til programmet.
Vi indsamler og bruger disse persondata som nødvendigt baseret på vores legitime interesse som
producent af lægemidler i at støtte brugen af godkendte lægemidler og imødekomme uopfyldte
medicinske behov. I nogle lande er der en juridisk forpligtelse til at indsamle dine persondata til
dette formål i henhold til en protokol, der udstedes af en sundhedsmyndighed, og i disse lande vil
Incyte i stedet påberåbe sig den pågældende juridiske forpligtelse til at indsamle og bruge dine
persondata. I forhold til dine sundhedsoplysninger, der betragtes som en 'særlig kategori' af
persondata, påberåber vi os nødvendigheden af at behandle dine data af hensyn til almen
interesse inden for folkesundhedsområdet.
Vi opbevarer og bruger dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for at støtte vores
markedsførte produkter, men ikke længere end tredive år efter afslutningen af det kliniske forsøg
i hvilket produktet blev undersøgt eller det markedsførte produkts levetid, som nødvendigt for at
overholde juridiske eller regulatoriske forpligtelser.

o






Skal du udlevere dine persondata til os?
I visse tilfælde skal du udlevere dine persondata til os, således at Incyte kan leve op til regulatoriske eller
juridiske forpligtelser, eller hvis det er nødvendigt for at vi kan indgå en kontrakt med dig. I alle andre
tilfælde er du ikke forpligtet til at udlevere eventuelle persondata for os.

Hvem deler vi dine persondata med?
Incyte deler dine persondata med:


Andre selskaber i den verdensomspændende Incyte‐koncern, uanset hvor de befinder sig
(en liste over alle Incyte‐selskaber er tilgængelig her: http://www.incyte.com/contact‐
us/headquarters.aspx),



Tredjepartskonsulenter, tjenesteudbydere og samarbejdspartnere, med hvem der kontraheres af
eller på vegne af Incyte eller dets tilknyttede selskaber, uanset hvor de befinder sig, og



Offentlige enheder, som påkrævet ved gældende lov.

Hvor bruges eller opbevares dine persondata?
Vi overfører dine persondata til andre lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(EØS). Dine persondata overføres:
1. Til Schweiz og Japan: Schweiz og Japan betragtes som lande, der yder tilstrækkelige
databeskyttelsesstandarder (for yderligere oplysninger, se her http://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32000D0518&from=EN ).
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2. Til lande, hvor databeskyttelsesstandarder ikke betragtes som værende tilstrækkelige af Den
Europæiske Union: disse lande omfatter USA, Storbritannien og Indien. I disse tilfælde vil vi sikre,
at eventuelle modtagere af dine persondata er kontraktmæssigt bundet til de europæiske
databeskyttelsesstandarder.

Hvilke rettigheder har du?
Du har en række rettigheder, der gælder for vores brug af dine persondata. Udøvelsen af nogle af disse
rettigheder afhænger af vores retsgrundlag for behandlingen af dine persondata, og dine rettigheder kan
også være underlagt visse betingelser og begrænsninger. Du kan være berettiget til at:












få indsigt i dine persondata sammen med oplysninger om, hvordan og på hvilket grundlag de
pågældende persondata behandles,
berigtige unøjagtige persondata (herunder retten til at få ufuldstændige persondata
fuldstændiggjort),
slette dine persondata under visse begrænsede omstændigheder, hvor de ikke længere er
nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet,
begrænse behandling af dine persondata, hvis:
o nøjagtigheden af persondataene bestrides,
o behandlingen er ulovlig, men du gør indsigelse mod sletningen af dine persondata,
o vi ikke længere skal bruge persondataene til de formål, hvortil de blev indsamlet, men de
er nødvendige til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af et retskrav,
gøre indsigelse mod en behandling, som vi har retfærdiggjort på grundlag af en legitim interesse,
gøre indsigelse mod beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiske afgørelser (i det
omfang disse træffes),
tilbagetrække dit samtykke til behandling, hvis det påberåbte retsgrundlag er samtykke,
modtage en kopi af dine persondata eller få en kopi overført til en anden dataansvarlig,
modtage flere oplysninger om sikkerhedsforanstaltningerne, i henhold til hvilke dine persondata
overføres uden for EØS (hvis relevant), eller
indgive en klage til databeskyttelses‐/tilsynsmyndigheden angivet nedenfor.

Vi kan anmode om yderligere oplysninger for at bekræfte din identitet og af sikkerhedsmæssige årsager,
inden vi videregiver de persondata, som du har anmodet om eller behandler din anmodning.

Hvem kan jeg kontakte vedrørende mine rettigheder?
Dataansvarlig: Den enhed, der bestemmer, hvorfor og hvordan dine persondata behandles, kaldes en
dataansvarlig. Den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata er Incyte‐organisationen eller det
tilknyttede selskab eller forretningspartnere (eller tjenesteudbyder), der er anført nedenfor, afhængigt af
vores forhold til dig. For Incyte‐organisationer eller tilknyttede selskaber beliggende uden for EØS, har
Incyte valgt Incyte Biosciences, B.V., som sin juridiske repræsentant.


Anmeldere af uønsket hændelse/særlig situation/produktklage
o Frankrig: Incyte Biosciences France og Incyte Corporation.
o Schweiz: Incyte Biosciences International Sàrl og Incyte Corporation.
o Andre EØS‐/EU‐lande: Incyte Corporation.
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o Storbritannien: Incyte Biosciences UK, Ltd. og Incyte Corporation.
Konsultation: det tilknyttede Incyte‐selskab, som du deler din historie med.
Patientsoftwareapplikationer: Incyte Biosciences International Sàrl.
Anvendelse med særlig udleveringstilladelse: Incyte Biosciences International Sàrl.

En liste over alle Incyte‐selskaber er tilgængelig under:
us/headquarters.aspx.

http://www.incyte.com/contact‐

Databeskyttelsesrådgiver hos Incyte: privacy@incyte.com
Databeskyttelsesmyndighed/Tilsynsmyndighed:
Databeskyttelsesmyndigheden/tilsynsmyndigheden
for behandling af dine persondata er den myndighed, der er beliggende i det land, hvor du bor eller
arbejder, eller hvor dine persondata behandles. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kontakter
disse myndigheder her: https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en.
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