Alexionin tietosuojasuostumus sairaanhoitohenkilöstölle
Alexionin tehtävä on tarjota toivoa harvinaista sairautta sairastaville potilaille ja heidän perheilleen.
Huolehtiessamme näiden potilaiden ja heitä hoitavan sairaanhoitohenkilöstön tiedoista uskomme,
että tietojen kunnioittaminen ja suojaaminen on tärkeää, jotta voimme tarjota henkeä pelastavia
lääkkeitä. Olemme siksi sitoutuneet käsittelemään henkilötietoja oikein ja läpinäkyvästi noudattaen
tietosuojaa koskevia lakeja ja säännöksiä.
Alexion Pharmaceuticals, Inc., 121 Seaport Blvd., 02210 Boston, MA., USA, ja Alexion Pharma
Nordics AB, 7A Centralen, Vasagatan 7, 111 20 Stockholm, Ruotsi, toimivat henkilötietovastaavina ja
yhdessä tytäryhtiöidemme (”Alexion”, ”me”) kanssa kerromme tässä selosteessa, mitä henkilötietoja
koskevia käytäntöjä meillä on ja miksi keräämme tietoa sinusta sairaanhoitoalan ammattilaisena ja
miten kunnioitamme oikeuksiasi. Alexion pyytää sinulta myös lupaa kerätä, tallentaa, käsitellä ja
käyttää tiettyjä sinua koskevia tietoja.
Miten keräämme henkilötietoja ja miksi käytämme niitä
Keräämme tietoa sinusta sekä ollessamme yhteydessä sinuun että kolmansien osapuolten lähteistä.
Tietojen käyttäminen perustuu oikeusperusteeseen ymmärtääksemme lääketieteelliset preferenssisi,
prioriteettisi ja tarpeesi:
• Viestintä: jakaaksemme tietoa asiantuntemuksestamme, tuotteistamme ja näihin liittyvistä
harvinaisista sairauksista.
• Tietoisuus: tehostaaksemme markkinointimateriaalejamme, tieteellisiä materiaalejamme ja
koulutusmateriaalejamme sekä ylläpitääksemme ja pitääksemme kirjaa suhteestamme
sinuun.
• Osallistaminen: jotta voimme ottaa sinuun yhteyttä järjestääksemme tapaamisia tai
kutsuaksemme sinut tapaamisiin tai osallistumaan markkinatutkimuksiin ja jotta
muistaisimme, miten ja milloin olemme olleet sinuun yhteydessä.
Saamme sinusta tietoja on luotettu ulkopuolinen taho, joka tarjoaa alalla tunnustettuja luetteloita
terveyshuoltoalan henkilöistä. Tietoja ovat esimerkiksi etunimi, toinen nimi, sukunimi, sukupuoli,
titteli, erikoisala, työpaikan osoite, puhelinnumero, työkieli, toimiala, asema (”henkilötietosi”). Jos
osallistut sponsoroimiimme tieteellisiin tilaisuuksiin tai koulutustilaisuuksiin, konferensseihin tai
työpajoihin, saamme tietoa osallistumisestasi myös organisaatioilta, jotka järjestävät näitä
tapahtumia.
Suostumuksesi
Kunnioitamme antamaasi suostumusta sähköiseen viestintään liittyen, joten lähetämme sinulle
ainoastaan tietoa koskien tuotteitamme, webinarejamme ja tieteellisiä tapahtumia ja/tai tieteellistä
tietoa sinulle sähköpostilla, faksilla, tekstiviestillä tai muilla sähköisillä viestintätavoilla vain jos olet
antanut siihen selkeän suostumuksen. Poikkeuksena tilanne, jolloin meidän on välttämätöntä
lähettää sinulle turvallisuustietoja tai jos Alexionin työntekijä on suorassa sähköisessä yhteydessä
kanssasi tai me vastaamme lähettämääsi sähköiseen viestiin.
Voimme analysoida ja tallentaa tietoa kanssakäymisestämme, tapahtumistamme ja
aktiviteeteistamme, jotka toteutamme sinun ja muiden sairaanhoitoalan ammattilaisten kanssa.
Tarkoituksena on ymmärtää sairaanhoitoalan tarpeet mahdollisimman hyvin ja parantaa
kanssakäymistä juuri sinun kanssasi. Tämä saattaa sisältää tiedon diagnoosistasi ja
hoitomenetelmistä ja siitä, miten ne vastaavat Alexionin tuotteita ja sairauksia, joihin ne on tarkoitettu.
Toteutamme tämän ainoastaan siten, että voimme yhdistää sinut antamaasi suostumukseen.
Näin ollen haluamme pyytää suostumustasi seuraaviin tarkoituksiin:
 Sähköiset viestit: Annan Alexionille suostumuksen lähettää sähköpostilla tai muilla sähköisillä
viesteillä, kuten tekstiviestillä tai faksilla, tietoa harvinaisista sairauksista, Alexionin tuotteista ja
palveluista, kutsuista webinaareihin, tieteellisistä tapahtumista ja/tai muuta Alexionin tai sen
tytäryhtiöiden tieteellistä tietoa tarpeitteni pohjalta.
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 Analyysi: Annan suostumuksen siihen, että Alexion voi analysoida ja tallentaa tietoa
yhteyksistään minuun ja muihin sairaanhoitoalan ammattilaisiin voidakseen parantaa tiedon
jakamista minulle ja toimimista kanssani. Tämä saattaa sisältää tietoa tekemistäni diagnooseista
ja hoitomenetelmistä ja siitä, miten ne vastaavat Alexionin tuotteita ja sairauksia, joihin ne on
tarkoitettu.
Henkilötietojen siirtäminen ja käsittely jatkotarkoituksiin
Alexion ei luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille, joilla ei ole organisatorisia ja teknisiä
suojatoimenpiteitä, joita tarvitaan henkilötietojesi suojaksi.
Alexion saattaa tehdä yhteistyötä seuraavien kolmansien osapuolten kanssa:
• Edustajat ja palveluntarjoajat, jotka esimerkiksi käsittelevät henkilötietoja, lähettävät viestejä
tai hoitavat asiakassuhteita. Henkilötietosi saatetaan esimerkiksi siirtää takaisin IQVIAn
kautta (aiemmin IMS Health), jotta voidaan parantaa tietojen laatua, tarjota asiakaspalvelua,
tehdä markkinatutkimuksia, lähettää markkinointiviestejä hyväksytyistä tuotteista, palveluista
ja tarjouksista.
• Kolmannet osapuolet, jotka liittyvät Alexionin liiketoimintaan myynnin, jakamisen tai
muunlaisen siirtämisen kautta.
• Kolmannet osapuolet, jotka vastaavat valtionhallinnon tai muiden lain täytäntöönpanosta
vastaavien viranomaisten pyyntöihin tai kun sitä edellytetään tai sallitaan soveltuvien lakien,
tuomioistuimen määräysten tai hallituksen asetusten mukaisesti.
• Kun yritykseen on tehtävä tarkastus tai on vastattava valitukseen tai turvallisuusuhkaan.
Vaadimme jokaista tytäryhtiötä, palveluntarjoajaa, edustajaa ja muita kolmansia osapuolia, joilla on
pääsy tietoihisi tai joille jaamme henkilötietojasi, pitämään henkilötietosi luottamuksellisina ja
turvassa sekä käyttämään henkilötietojasi vain niihin tarkoituksiin, joista olemme sinulle kertoneet ja
joihin olet antanut suostumuksen.
Kansainväliset henkilötietojen siirrot
Alexion on kansainvälinen organisaatio, jolla on tytäryhtiöitä ja kumppaneita ympäri maailmaa. Jotkut
näistä sijaitsevat tai niiden toimipaikka on maassa, jonka tietosuojan taso ei ole yhtä korkea kuin
kotimaassasi (mukaan lukien maat, joiden tietosuoja ei ole samalla tasolla). Jotta tietosi olisivat
riittävän suojassa silloin, kun Alexion siirtää tietoja tai Alexionin pyynnöstä siirretään tietoja muihin
maihin tai muille organisaatioille, joiden tietosuojan taso ei ole yhtä korkea kuin kotimaassasi, Alexion
tekee näiden yksiköiden, tytäryhtiöiden ja palveluntarjoajien kanssa sopimuksen. Sopimuksessa
edellytetään asianomaisten viranomaisten hyväksymien tai tunnistamien standardien ja lausekkeiden
avulla, että kyseiset toimijat noudattavat sovellettavaa henkilötietolainsäädäntöä ja siihen liittyviä
periaatteita.
Sinun oikeutesi
Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa ja pyytää selvitystä siitä, mitä henkilötietojasi käsittelemme,
pyytää meitä korjaamaan virheellisiä tietoja, pyytää nähdä listan sillä hetkellä Alexionin käyttämistä
palveluntarjoajista sekä niiden sijainnin, tuoda esiin näkemyksiä siitä, miten henkilötietojasi tulisi
käsitellä, pyytää että henkilötietojasi ei käsitellä tietyllä tavalla, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä,
pyytää henkilötietojasi poistettavaksi, pyytää että käsittelyä rajataan tai että suostumuksesi perutaan.
Kunnioitamme pyyntöäsi voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti ja Alexionin
tietosuojasuostumusta noudattaen. Jos perut suostumuksesi, Alexion poistaa henkilötietosi ja
varmistaa että henkilötietosi poistetaan myös yhteistyötä tekeviltä palveluntarjoajilta, ellei sovellettava
lainsäädäntö vaadi tietojen tallentamista.
Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:
Postilla:
Alexion Pharma Nordics AB
7A Centralen
Vasagatan 7
111 20 Stockholm, Ruotsi
Sähköpostilla:
dataqueries@alexion.com
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Alexion Data Protection Officer
c/o Veneto Privacy Services Ltd.
20-21 Saint Patricks Road
Dalkey
Co. Dublin
A96 DV76, IRELAND
Sähköposti: info@venetoprivacy.ie
Sinulla on myös oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimisto, P.O. Box 315, FIN-00181
Helsinki, email: tietosuoja@om.fi.
Alexion säilyttää henkilötietosi niin kauan kuin teemme yhteistyötä, ellei sovellettavat lait edellytä
pidempää säilytysaikaa.
Suostumuksesi on vapaaehtoinen. Ellet halua antaa suostumustasi, siitä ei aiheudu sinulle mitään
haittaa.
Henkilötietojasi ei käytetä tekemään sellaisia automaattisia päätöksiä sinua koskien, joilla on
lainmukaisia seuraamuksia tai jotka muutoin vaikuttavat merkittävästi sinuun.
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