
 
 

Terveydenhuollon ammattilaisen tietosuojailmoitus 

Päivämäärä: 1. kesäkuuta 2019 

Biogen Finland Oy (”Biogen”) on yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisten (“terveydenhuollon 
ammattilainen”) kanssa monilla tavoin. Tämä tietosuojailmoitus kuvailee, kuinka ja miksi keräämme ja 
käytämme terveydenhuollon ammattilaisten “henkilötietoja” (tarkoittaen tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun 
tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön), sekä heidän oikeutensa tietojen keräämiseen ja 
käyttöön liittyen. 

Keräämämme tiedot ja niiden käyttö 

Biogen kerää tietoja terveydenhuollon ammattilaisista suoraan ammattilaisilta itseltään, kolmansien 
osapuolten (kuten potilaat, hoitohenkilöstö ja muut lääkintäalan ammattilaiset) kautta ja julkisesti saatavilla 
olevista lähteistä eri tarkoituksiin. Seuraavassa annetaan esimerkkejä henkilötiedoista, joita saatamme 
kerätä terveydenhuollon ammattilaisista, ja siitä, kuinka käytämme näitä henkilötietoja. 

(a) Arvonsiirrot 

Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liiton (EFPIA) jäsenenä Biogen noudattaa sen ohjeita, mukaan 
lukien EFPIA:n taloudellisten etuuksien julkistamista koskevaa ohjetta, joka otettiin käyttöön 24. kesäkuuta 
2013, sekä vastaavia soveltuvia kansallisia julkistamisohjeita. Biogen on kerännyt, säilyttänyt, julkaissut ja 
jakanut terveydenhuollon ammattilaisten palkkioihin ja taloudellisiin etuuksiin liittyviä tietoja edellä 
mainittujen ohjeiden mukaisesti 1. tammikuuta 2015 lähtien. Biogenilla on erityisesti velvollisuus säilyttää 
terveydenhuollon ammattilaiselle tai hänen hyväkseen maksettujen suorien ja epäsuorien palkkioiden ja 
etuuksien tarkat summat ja se, maksettiinko ne käteisellä, luontoissuorituksena tai muulla tavalla, mukaan 
lukien ei-rahalliset etuudet, jotka Biogen on tarjonnut (suoraan tai epäsuorasti), esim. Biogenin palkkaaman 
kolmannen osapuolen tuottamat palvelut, kyseisen arvonsiirron raportointiajanjakso ja arvonsiirron peruste. 
Tähän tarkoitukseen keräämiimme henkilötietoihin sisältyvät seuraavat: 

• nimi 

• yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai faksinumero) 

• ammattiin liittyvät tiedot (kuten erikoisala)  

• arvonsiirron tiedot (kuten koulutustapahtumiin liittyvät kustannukset, mukaan lukien 
rekisteröintimaksut, matka- ja majoituskulut, palveluista maksetut palkkiot, ml. .puhuja- ja 
konsultointipalkkiot, tutkimus- ja kehitystyön rahoitus ja maksut, ml. ei-kliiniset tutkimukset, kliiniset 
tutkimukset ja ei-interventiotutkimukset ja immateriaaliomaisuusoikeuksien siirtomaksu tutkimus- 
ja kehitystyöhön liittyen.  

Biogen kerää näitä henkilötietoja suoraan terveydenhuollon ammattilaiselta ja voi julkaista ne joko (i) 
noudattaakseen kansallisia lakeja terveydenhuollon ammattilaisten läpinäkyvyydestä tai (ii) oikeutetun 
edun nimissä niissä tapauksissa kun kansallinen tietosuojaviranomainen on tehnyt päätöksen oikeutetuista 
eduista  tai (iii) kun terveydenhuollon ammattilainen on antanut suostumuksensa Biogenille sen 
tekemiseen. 
 
Raportointikausi on kyseinen kalenterivuosi. Julkistaminen on tehtävä kerran vuodessa yleensä viimeistään 
30. kesäkuuta edeltävän kalenterivuoden osalta. Julkistettavat tiedot säilyvät näkyvillä yrityksen kotisivuilla  
vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun tiedot on ensimmäistä kertaa julkaistu. Biogen ilmoittaa 
terveydenhuollon ammattilaiselle ennakkoon hänen tietojensa julkaisemisesta, ja ilmoittaa tarkkaan, mitä 
tietoja tullaan julkaisemaan. Kun rahoitusta ja maksuja annetaan tutkimus- ja kehitystarkoituksiin, nämä 
tiedot julkaistaan nimettömässä muodossa (koosteena) paljastamatta terveydenhuollon ammattilaisen 
henkilöllisyyttä. 



 
 
(b) Tuotevalitukset ja haittavaikutukset  

Lääketurvatoimintalait edellyttävät, että keräämme tuotevalituksia ja muita turvallisuustietoja, joiden avulla 
voimme valvoa kaikkien markkinoimiemme tai kliinisessä tutkimuksessa käytettävientuotteidemme 
turvallisuutta. Nämä velvollisuudet sisältävät tarkkojen tietojen tallentamisen kaikista meille ilmoitetuista ei-
toivotuista, harmillisista, tahattomista tai vahingollisista tapahtumista Biogenin lääkkeen käyttöön liittyen 
(“haittavaikutus”), jotka voivat olla avuksi haittavaikutuksen arvioinnissa ja voidaan yhdistää muihin 
tuotteesta tallennettuihin haittavaikutuksiin ja valituksiin. Voidaksemme täyttää velvollisuutemme ja 
varmistaa tuotteidemme turvallisuuden, keräämme henkilötietoja terveydenhuollon ammattilaisista mukaan 
lukien: 

• nimi  

• suhde raportin kohdehenkilöön 

• yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai faksinumero) 

• ammatti/erikoisala (nämä tiedot saattavat määritellä kysymykset, joita terveydenhuollon 
ammattilaiselta kysytään haittavaikutuksesta hänen oletetusta lääketieteellisestä 
tietämystasostaan riippuen). 

Keräämme nämä tiedot suoraan terveydenhuollon ammattilaiselta, kun hän antaa meille tietoja potilaaseen 
vaikuttaneesta haittavaikutuksesta. Saatamme myös kerätä näitä tietoja suoraan potilaalta tai muulta 
kolmannelta osapuolelta, joka ilmoittaa potilaaseen vaikuttaneesta haittavaikutuksesta (esim. 
hoitohenkilöstö tai muu lääketieteellinen ammattilainen). Biogenilla on lakisääteinen velvoite kerätä näitä 
tietoja, sillä lääketurvatoimintalait edellyttävät, että Biogen varmistaa haittavaikutusten jäljitettävyyden ja 
tietojen saatavuuden seurantaa varten. Osana lääketurvatoimintavelvollisuuksiamme saatamme käyttää 
terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoja 

• haittavaikutuksen tai tuotevalituksen tutkimiseen 

• ottamaan yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseen lisätietojen saamiseksi raportoidusta 
haittavaikutuksesta tai tuotevalituksesta 

• haittavaikutus- tai tuotevalitustietojen yhteen kokoamiseen muiden saamiemme haittavaikutus- tai 
tuotevalitustietojen kanssa voidaksemme analysoida erän, Biogen-tuotteen tai aktiivisen ainesosan 
turvallisuutta kokonaisuudessaan 

• voidaksemme toimittaa pakollisia raportteja kansallisille tai lääkevalvontaviranomaisille, jotta ne 
voivat analysoida erän, Biogen-tuotteen, geneerisen tai aktiivisen ainesosan turvallisuutta 
kokonaisuudessaan yhdessä muista lähteistä saatujen raporttien kanssa.  

Haittavaikutusraportin osana annetut tiedot jaetaan Biogenilla maailmanlaajuisesti Biogenin globaalin 
turvallisuustietokannan kautta, jota isännöi Yhdysvalloissa Biogen, Inc. Biogenilla on myös velvollisuus 
siirtää haittavaikutustietoja kansallisten lääkevalvontaviranomaisten tietokantoihin ja Euroopan 
lääkeviraston EudraVigilance-tietokantaan. 

(c) Asiakassuhteen hallinta 

Biogen kerää ja käyttää terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja hallinnoimaan suhdettamme 

terveydenhuollon ammattilaisen kanssa (esim. käyntien järjestäminen) ja luomaan terveydenhuollon 

ammattilaisen profiilin hänen osaamisalueidensa ja kiinnostuksenkohteidensa ymmärtämiseen. Biogenin 

oikeutettujen etujen mukaista on kerätä näitä henkilötietoja terveydenhuollon ammattilaiselta ja täten 

ylläpitää ja parantaa Biogenin asiakassuhdetta kyseiseen henkilöön. Kyseisiin keräämiimme 

henkilötietoihin sisältyvät seuraavat: 

• nimi 

• yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai faksinumero) 



 
 

• akateemiset ja ammatilliset tiedot (kuten työhistoria, akateeminen tausta, asiantuntemusalueet ja 
erikoisala, julkaisut ja esitykset, kiinnostus Biogenin tuotteisiin ja hoitotavat). 

Biogen kerää suurimman osan tiedoista suoraan terveydenhuollon ammattilaiselta, mutta saatamme myös 
kerätä tietoja julkisista lähteistä ja alan tietokannoista, jotka sisältävät tietoja terveydenhuollon 
ammattilaisista (esim. varmistaaksemme, että Biogenin ylläpitämät tiedot terveydenhuollon ammattilaisesta 
ovat ajan tasalla ja tarkkoja, tai täydentääksemme vaillinaisia tietoja). 

(d) Johtavat lääketieteelliset erikoisasiantuntijat  

Biogen kerää ja käyttää henkilötietoja terveydenhuollon ammattilaisista, jotka katsotaan johtaviksi 
lääketieteellisiksi erikoisasiantuntijoiksi alallaan. Tarvitsemme näitä tietoja luodaksemme näiden 
erikoisasiantuntijoiden profiilin;Biogenin oikeudellisten etujen mukaisestinäitä henkilötietoja kerätään 
erikoisasiantuntijasta, jotta voimme ymmärtää hänen osaamisalueensa, kiinnostuksenkohteensa ja 
mielipiteensä paremmin. Keräämiimme henkilötietoihin sisältyvät seuraavat:  

 

• nimi 

• yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai faksinumero) 

• akateemiset ja ammatilliset tiedot (kuten työhistoria, akateeminen tausta, asiantuntemusalueet ja 
erikoisala, julkaisut ja esitykset, kiinnostus Biogenin tuotteisiin ja hoitotavat). 

Biogen kerää suurimman osan näistä tiedoista julkisesti saatavilla olevista lähteistä, mutta myös suoraan 
vuorovaikutuksesta erikoisasiantuntijan kanssa.  

(e) Ammattillisen suhteen hallinta 

Biogen kerää ja käyttää terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoja määrittääkseen, tuleeko sen aloittaa 
tai jatkaa ammatillista suhdetta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa (esimerkiksi tutkimusten, 
kyselyiden tai markkinatutkimusten,, sisäiselle tai ulkopuoliselle yleisölle pidettävien esitysten tai luentojen 
osalta, tai osallistumisena asiantuntijaryhmiin tai muihin kokouksiin tai tapahtumiin, ml. tieteelliset 
kongressit). Keräämiimme henkilötietoihin voivat sisältyä seuraavat: 

• nimi 

• lentoyhtiön kanta-asiakasnumero  

• passitiedot (kuten passin numero ja voimassaoloaika) 

• sukupuoli 

• syntymäaika 

• hätätilanteen yhteystiedot (esim. lähiomaisen nimi ja puhelinnumero)  

• yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai faksinumero) 

• akateemiset ja ammatilliset tiedot (kuten työhistoria, akateeminen tausta, asiantuntemusalueet ja 
erikoisala). 

Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme 

• vastuullisena yrityksenä arvoida terveydenhuollon ammattilaisen työhistoriaa due diligence -
tarkoituksessa (ml. lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattaminen) 

• määritellä terveydenhuollon ammattilaisen palkkiotason hänen ammatillisen pätevyytensä 
perusteella 

• organisoida matkat ja majoitukset terveydenhuollon ammattilaisen puolesta 

• viime kädessä solmia tai uusia sopimuksen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.  



 
 
Biogen kerää useimmat näistä tiedoista suoraan terveydenhuollon ammattilaisen antamasta 
ansioluettelosta. Keräämme myös tietoja terveydenhuollon ammattilaisesta julkisesti saatavilla olevista 
lähteistä arvioidaksemme lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien noudattamista. Näitä tietoja käsitellään 
vain, jos se on asianmukaista ja tarpeellista arvioidaksemme terveydenhuollon ammattilaisen ja 
täyttääksemme sitoumuksemme toimia yhteistyössä vain pätevien ja eettisten liikekumppaneiden kanssa. 
Biogenin oikeutettujen etujen mukaista on käsitellä terveydenhuollon ammattilaisen antamia henkilötietoja 
palkkatason määrittämiseen ja yritysvaatimusten täyttämiseen. Joissakin tapauksissa Biogenilla on 
lakisääteinen velvoite käsitellä näitä henkilötietoja lahjonnan ja korruption vastaisia lakisääteisiä 
velvoitteitaan noudattaen. Biogen myös tarvitsee näitä tietoja voidakseen solmia sopimuksen 
terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. 

(f)  Markkinatutkimus 

Biogen kerää ja käyttää terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja, kun heidät kutsutaan osallistumaan 
ja kun he osallistuvat markinatutkimuksiin tai -kyselyihin. Terveydenhuollon ammattilaisista keräämämme 
henkilötiedot riippuvat suoritettavan markkinatutkimuksen tai -kyselyn tyypistä, mutta yleensä sisältävät 
seuraavat: 

 

• nimi 

• mielipiteet ja vastaukset tutkimuksiin, kyselyihin tai kyselylomakkeisiin  

• yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero tai faksinumero) 

• akateemiset ja ammatilliset tiedot (kuten työhistoria, akateeminen tausta, asiantuntemusalueet ja 
erikoisala, julkaisut ja esitykset, kiinnostus Biogenin tuotteisiin ja hoitotavat). 

Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme: 
 

• kerätä tietoja Biogenista (kuten palautetta tuotteesta tai palvelusta) 

• ymmärtää paremmin tiettyä sairaustyyppiä ja 

• parantaa ymmärrystämme lääketeollisuudesta.  

Biogen kerää joitakin näistä terveydenhuollon ammattilaisten tiedoista julkisesti saatavilla olevista lähteistä 
kuten ulkoisilta listoilta tai tietokannoista markkinatutkimuksen osallistujien valintaa varten. 
Terveydenhuollon ammattilaisten mielipiteet tai tutkimus- ja kyselyvastaukset kerätään suoraan 
terveydenhuollon ammattilaisilta heidän osallistuessaan markkinatutkimukseen tai -kyselyyn. Biogenin 
oikeutettujen etujen mukaista on käsitellä henkilötietoja kerätäksemme tietoja yrityksestämme ja 
alastamme, ja parantaaksemme ymmärrystämme siitä ja tavastamme työskennellä. 

(g) Apurahat, lahjoitukset ja sponsorointihakemukset  

Biogen kerää ja käyttää terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja, kun ammattilaiset tai 
terveydenhuollon organisaatiot, joille he työskentelevät, hakevat apurahaa, lahjoitusta tai sponsorointia. 
Keräämiimme henkilötietoihin sisältyvät seuraavat: 

• nimi 

• ammattinimike 

• yhteystiedot (kuten postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) 

• akateemiset ja ammatilliset tiedot (kuten työhistoria, akateeminen tausta, asiantuntemusalueet- ja 
erikoisala, julkaisut ja esitykset, kiinnostus Biogenin tuotteisiin ja hoitotavat). 

 



 
 
Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme: 

• huomioida paljastuneen eturistiriidan tai tutkia mahdollista eturistiriitaa 

• vastuullisena yrityksenä arvioida terveydenhuollon ammattilaisen työhistoriaa due diligence -
tarkoituksessa (ml. terveydenhuollon ammattilaisen lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien 
noudattaminen) 

• määritellä terveydenhuollon ammattilaisen tai hänen työnantajanaan toimivan terveydenhuolto-
organisaation kelpoisuus apurahaa, lahjoitusta tai sponsorointia varten. 

Biogen kerää suurimman osan tiedoista suoraan terveydenhuollon ammattilaiselta, kun se saa häneltä tai 
hänen työnantajanaan toimivalta terveydenhuolto-organisaatiolta hakemuksen apurahaa, lahjoitusta tai 
sponsorointia varten. Saatamme myös kerätä tietoja terveydenhuollon ammattilaisesta julkisesti saatavilla 
olevista lähteistä arvioidaksemme hänen toimimistaan lahjonnan- ja korruptionvastaisten lakien mukaisesti 
tai eturistiriitaa. Näitä tietoja käsitellään vain, kun se on asianmukaista ja tarpeellista terveydenhuollon 
ammattilaisen taustan arviointiin ja sitoumuksemme täyttämiseen apurahojen, lahjoitusten ja 
sponsorointien myöntämisessä ainoastaan päteville ja eettisille liikekumppaneille.  

Biogenin oikeudellisten etujen mukaista on käsitellä henkilötietoja, jotta se voi määritellä terveydenhuollon 
ammattilaisen tai hänen työnantajanaan toimivan terveydenhuolto-organisaation kelpoisuuden apurahojen, 
lahjoitusten tai sponsoroinnin saamiseen. Joissakin tapauksissa Biogenin lakisääteisenä velvollisuutena on 
käsitellä näitä henkilötietoja lahjonnan ja korruption vastaisten lakisääteisten velvollisuuksiensa 
noudattamiseksi. 

(h)  Lakisääteisesti vaadittu tiedottaminen 

Tietyissä tapauksissa Biogen on lakisääteisesti velvoitettu huolehtimaan tiedottamisesta terveydenhuollon 
ammattilaisille, esimerkiksi tuotteen myyntiluvan ehtona tai tunnistettujen turvallisuushuolien vuoksi. Tällöin 
voimme myös pyytää ulkopuolisia tietokantapalvelujen tarjoajia toimittamaan meille terveydenhuollon 
ammattilaisten tarkat yhteystiedot tai lähettämään viestejä Biogenin puolesta. Tällöin Biogen käsittelee 
terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja ja lähettää tällaiset viestit sillä perusteella, että käsittely on 
välttämätöntä Biogenin lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. 

(i)  Terveystieto 
 

Maksimoidakseen potilasturvallisuuden Biogenin tuotteiden käytössä Biogen tarjoaa terveystietopalvelun 
vastatakseen Biogenin tuotteen käyttöä tai tietoja koskeviin kuluttajien, potilaiden ja terveydenhoidon 
ammattilaisten kyselyihin. Näitä henkilötietoja ovat yleensä: 

• nimi 

• yhteystiedot kuten osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero 

• kyselyn tiedot ja 

• lääkärin ammatilliset lisätiedot (esimerkiksi sen varmistamiseksi, että teemme yhteistyötä pätevän 
lääkärin kanssa). 

Saamme yleensä tiedot suoraan (esimerkiksi kun joku lähettää meille sähköpostia sai soittaa meille) tai 
kolmannelta osapuolelta, joka antaa nämä tiedot meille, kuten jälleenmyyjä, kotihoito-ohjelma tai 
puhelukeskus, joka ottaa vastaan puheluja puolestamme. 

Käsittelemme henkilötietoja terveystietopalvelussamme Biogenin oikeutettujen etujen perusteella 
varmistaaksemme vastuullisena lääkeyhtiönä, että tuotteitamme koskeviin yleisiin kyselyihin vastataan. 



 
 
Henkilötietojen jakaminen muille ja kansainväliset siirrot 

Biogenin on ajoittain ja edellä mainituista syistä mahdollisesti annettava terveydenhuollon ammattilaisen 
henkilötiedotoja kolmansien osapuolten saataville. Kyseisiin osapuoliin kuuluvat: 

(a) Tytäryhtiöt 

Saatamme jakaa henkilötietoja tytäryhtiöillemme tässä tietosuojailmoituksessa  kuvattuihin tarkoituksiin. 
Tytäryhtiöitä ovat yhtiöt, joita yhdessä hallitsevat emoyhtiömme Biogen Inc., 225 Binney Street, Cambridge, 
MA 02142, USA ja kansainvälinen pääkonttorimme Biogen International GmbH, Neuhofstrasse 30, 6340 
Baar, Sveitsi. 

(b) Kolmannet osapuolet 

Biogen voi käyttää kolmansia osapuolia tarjoamaan sellaisia palveluita, jotka saattavat edellyttää 
henkilötietojesi luovuttamisen kyseisille kolmansille osapuolille. Näihin sisältyvät palveluntarjoajat, jotka (a) 
avustavat tietojenkäsittelytoimissamme, (b) tarjoavat Biogenin käyttämän teknologiajärjestelmän tai -
ratkaisun, (c) isännöivät järjestelmää tai ratkaisua pilvessä ja (d) tarjoavat Biogenille tietojen säilytystilat. 
Jos sallimme kolmannelle osapuolelle pääsyn terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoihin, se voi 
käyttää niitä ainoastaan tämän tietosuojailmoituksen mukaisiin tarkoituksiin ja siltä edellytetään 
henkilötietojen suojaamista kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. 

(c) Lainvalvontaviranomaiset 

Tietyissä tilanteissa meiltä voidaan pyytää terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoja oikeuden 
määräyksen, haasteen, etsintäluvan, lain tai asetuksen nojalla. Aikomuksemme on noudattaa näitä 
pyyntöjä ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin sen varmistamiseksi, että pyynnön esittäjä ymmärtää 
vastaanottamiensa henkilötietojen arkaluontoisuuden. Pidätämme myös oikeuden toimia yhteistyössä 
lainvalvontaviranomaisten kanssa tutkinnoissa, joissa tutkitaan ja syytetään käyttäjiä, jotka ovat rikkoneet 
sääntöjämme tai käyttäytyneet laittomasti tai haitallisesti yksilöitä tai vastuullamme olevia henkilötietoja 
kohtaan. 

(d) Yhtiön maksuliikenne 

Voimme paljastaa terveydenhuollon ammattilaisen tietoja kolmannelle osapuolelle liiketoimintamme (tai 
sen osan), omaisuutemme tai osakkeidemme saneerauksen, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, siirron tai 
muun luovuttamisen yhteydessä, myös konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä. 

Tähän saattaa sisältyä siirto maasi ulkopuolelle maihin, joilla ei ole riittävää suojaustasoa henkilötiedoillesi 
kansallisten lakien tai Euroopan unionin tietosuojalain mukaisesti. Tällaisissa tapauksissa Biogen ryhtyy 
asianmukaisiin toimiin varmistaakseen, että tietojasi suojataan riittävästi, jos niitä siirretään kyseisiin 
maihin. Biogen International GmbH sijaitsee Sveitsissä, jonka Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän 
tietosuojatason tietosuojalakiensa alaisena. Biogenilla on muutoin käytössä EU:n hyväksymät 
mallisopimuslausekkeet tietosuojan asianmukaisen tason tarjoamista varten. Terveydenhuollon 
ammattilaisen pyynnöstä Biogen antaa lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista ja 
tiedonsiirtosopimuksista Euroopan talousalueen ulkopuolisten vastaanottajien kanssa.  

Henkilötietojen säilyttäminen 

Säilytämme terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoja vain niin pitkään kuin on tarpeen niiden 
keräämistarkoitukseen ja kaikkien lain edellyttämien säilytysaikojen mukaisesti.  



 
 
Oikeutesi 

Terveydenhuollon ammattilainen voi ottaa milloin tahansa yhteyttä Biogeniin, jos hän haluaa päästä 
tarkastelemaan henkilötietojaan tai tarvitsee tietoja hallussamme olevista henkilötiedoistaan (kuten 
henkilötietojen lähteestä). Terveydenhuollon ammattilainen voi vastustaa henkilötietojensa käsittelyä 
pätevistä syistä, pyytää niiden käsittelyn rajoittamista ja myös pyytää tietojen korjaamista tai poistoa. 
Terveydenhuollon ammattilaisella voi myös olla oikeus tietojen siirrettävyyteen. 

Mikäli Biogen käsittelee terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoja hänen suostumuksensa perusteella, 
terveydenhuollon ammattilainen voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa ilman seuraamuksia 
ottamalla meihin yhteyttä käyttäen jäljessä olevia yhteystietoja tai sähköpostitse napsauttamalla 
sähköpostissa olevaa tilauksen peruutustoimintoa. Tämä ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista 
tapahtuneen käsittelyn laillisuuteen. 

Huomaattehan, että sovellettava tietosuojalaki rajoittaa joitakin näistä oikeuksista, ja että meillä on oikeus 
kerätä, käsitellä ja säilyttää terveydenhuollon ammattilaisen henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme 
hoitamiseksi (esimerkiksi: tiedot lääkkeen haittavaikutuksesta). Voimme vaatia terveydenhuollon 
ammattilaiselta lisätietoja, joita tarvitsemme henkilöllisyyden vahvistamiseen, ennen kuin noudatamme 
esitettyjä pyyntöjä.  

Yhteystiedot 

Euroopan tietosuojalain mukaan ”rekisterinpitäjä” on oikeushenkilö, joka on vastuussa henkilötietojesi 
suojelusta ja avustamisestasi tietosuojaoikeuksiesi hyödyntämisessä. Biogen on terveydenhuollon 
ammattilaisten henkilötietojen rekisterinpitäjä tähän tietosuojailmoitukseen liittyen. Jos terveydenhuollon 
ammattilaisella on kysyttävää tai huolenaiheita tähän tietosuojailmoitukseen tai henkilötietojensa 
käsittelyyn liittyen tai hän haluaa toteuttaa edellä kuvattuja oikeuksiaan, hän voi ottaa yhteyttä Biogenin 
EU:n tietosuojavastaavaan osoitteeseen privacy @ biogen.com. Jos koet tietosuojasi tulleen rikotuksi, voit 
myös tarpeen mukaan tehdä valituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.  


