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Biogenin sidosryhmien tietosuojailmoitus  

Päivämäärä: 1. tammikuuta 2022 

 

Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, kuinka Biogen Finland Oy (”Biogen”) kerää ja käsittelee 
henkilötietojanne teidän toimiessanne  maksajana, valtion virkamiehenä, potilasjärjestön tai 
vakuutusyhtiön työntekijänä tai muuna osapuolena, jonka kanssa Biogen on säännöllisesti 
kanssakäymisissä ja joka ei ole potilas tai terveydenhuollon ammattilainen (”Sidosryhmä”). 

Mitä henkilötietoja Biogen kerää ja käyttää? 

Biogen kerää ja käyttää seuraavia henkilötietojanne: 

(i)  yhteystietonne kuten nimi, ammattinimike, postiosoite, sähköpostiosoite, faksinumero sekä lanka- 
ja matkapuhelinnumero 

(ii)  ammatilliset tietonne, mukaan lukien työhistoria, akateeminen tausta, osaamis- ja erikoisala, 
julkaisut ja esitykset ja kiinnostus Biogenin tuotteisiin ja 

(iii) tiedot Biogenin ja teidän välisestä kanssakäymisestä, kuten selvitykset keskusteluista ja 
kirjeenvaihdosta. 

Biogen kerää suurimman osan näistä tiedoista suoraan teiltä Biogenin kanssa tapahtuvan 
kanssakäymisen yhteydessä, mutta myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä (esim. internetistä) ja 
toimialan tietokannoista, jotka sisältävät tietoja Sidosryhmistä (esim.  tietokannat ammattilaisille). 

Miksi Biogen kerää ja käyttää henkilötietojani? 

Biogen kerää ja käyttää henkilötietojanne ylläpitääkseen ja parantaakseen liikesuhdettaan kanssanne 
ja rakentaakseen teitä koskevan profiilin, jotta Biogen ymmärtää paremmin, mitkä ovat osaamisalanne 
ja teitä kiinnostavat aiheet. Biogenillä on oikeutettu etu kerätä ja käsitellä näitä henkilötietoja 
hallinnoidaksemme liikesuhdettamme Sidosryhmiimme. 

Kenelle Biogen jakaa henkilötietojani? 

Biogen voi jakaa henkilötietojanne muille kolmansille osapuolille. Saatamme luovuttaa henkilötietoja 
konserniyhtiöillemme tässä ilmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin. Biogen voi käyttää kolmansia 
osapuolia palvelujen tarjoajina, ja tämä voi edellyttää henkilötietojenne luovuttamista kyseisille 
kolmansille osapuolille. Näitä ovat palveluntarjoajat, jotka avustavat Biogenia 
tietojenkäsittelytoiminnoissamme, esimerkiksi tarjoamalla etäresurssitekniikkaa ja tietojen 
säilytyspalveluja. Näihin tietojen siirtoihin saattaa sisältyä siirtoja maanne ulkopuolelle maihin, joiden 
henkilötietojen suojaustaso on puutteellinen kansallisen tai eurooppalaisen tietosuojalain mukaan. 
Tällaisissa tapauksissa Biogen ryhtyy asianmukaisiin toimiin varmistaakseen, että tietonne on 
asianmukaisesti suojattu, jos ne siirretään tällaisiin maihin, kuten että niissä on tarvittaessa käytössä 
vakiosopimuslausekkeet asianmukaisen tietosuojatason turvaamiseksi. Pyynnöstänne Biogen antaa 
lisätietoja henkilötietojen vastaanottajista ja tiedonsiirtosopimuksista maanne / Euroopan talousalueen 
ulkopuolisten vastaanottajien kanssa. 

Biogen voi kerätä henkilötietojanne, käyttää niitä ja luovuttaa ne kolmansille osapuolille, jos se pitää 
sitä tarpeellisena sovellettavan lainsäädännön noudattamiseksi, jonkun henkilön elintärkeiden etujen 
suojelemiseksi tai tarvittaessa Biogenin laillisten oikeuksien käyttämiseksi, perustelemiseksi tai 
puolustamiseksi.  Jos jokin kolmas osapuoli hankkii Biogenin koko liiketoiminnan tai kaikki sen varat tai 
merkittävän osan niistä, henkilötietojanne saatetaan luovuttaa kyseisen kaupan yhteydessä. 

Biogen säilyttää henkilötietojanne vain niin pitkään kuin on tarpeen niiden keräämistarkoituksessa ja 
kaikkien lain edellyttämien säilytysaikojen mukaisesti.  

Mitkä ovat oikeuteni? 

Voitte ottaa milloin tahansa yhteyttä Biogeniin, jos haluatte päästä tarkastelemaan henkilötietojanne tai 
tarvitsette tietoja hallussamme olevista henkilötiedoistanne, kuten henkilötietojen lähteestä. Voitte 
vastustaa henkilötietojenne käsittelyä perustelluista syistä, pyytää niiden käsittelyn rajoittamista ja myös 
pyytää niiden korjaamista tai poistamista.  
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Yhteystiedot 

Tietosuojalainsäädännön mukaan ”rekisterinpitäjä” on oikeussubjekti, joka on vastuussa 
henkilötietojenne suojaamisesta ja avustamisestanne tietosuojaoikeuksienne hyödyntämisessä.  
Biogen on henkilötietojenne rekisterinpitäjä tähän ilmoitukseen liittyen. Jos teillä on kysyttävää tai 
huolenaiheita tähän ilmoitukseen tai henkilötietojenne käsittelyyn liittyen tai haluatte käyttää edellä 
kuvattuja oikeuksianne, ottakaa yhteyttä tavanomaiseen Biogenin yhteyshenkilöönne. Voitte myös 
ottaa yhteyttä Biogenin  tietosuojavastaavaan sähköpostitse osoitteessa privacy@biogen.com. Jos 
koette oikeutenne yksityisyyteen tulleen loukatuksi, voitte tarvittaessa tehdä kantelun paikalliselle 
tietosuojaviranomaiselle. 
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