Biogens Databeskyttelseserklæring
Dato: 1. januar 2022
Denne erklæring beskriver, hvordan Biogen (Denmark) A/S (“Biogen”) indsamler og behandler dine
personoplysninger som offentlig ansat, embedsmand, tjenestemand, ansat i en patientforening eller
forsikringsselskab, og enhver anden part, med hvem Biogen interagerer regelmæssigt, og som ikke er
en patient eller sundhedsperson (en “interessent”).
Hvilke personoplysninger indsamler og bruger Biogen?
Biogen indsamler og bruger følgende personoplysninger om dig:
(i)

dine kontaktoplysninger, såsom dit navn, titel, postadresse, e-mailadresse, faxnummer og fastnetog mobiltelefonnummer,

(ii)

faglige oplysninger om dig, herunder erhvervserfaring, akademisk baggrund, ekspertiseområde og
specialisering, publikationer og offentlige taler, samt interesse i Biogen-produkter, og

(iii) oplysninger om interaktioner mellem Biogen og dig selv, såsom resuméer af samtaler og
udvekslinger af korrespondance.
Biogen indsamler de fleste af disse oplysninger direkte fra dig gennem interaktioner med Biogen, men
også fra offentligt tilgængelige kilder (f.eks. internettet) og fra branchedatabaser, der indeholder
nærmere oplysninger om interessenter (f.eks. lister over fagpersoner).
Hvorfor indsamler og bruger Biogen mine personoplysninger?
Biogen indsamler og bruger dine personoplysninger for at opretholde og forbedre Biogens
forretningsforhold til dig og oprette en profil om dig for bedre at forstå dine ekspertiseområder og
interesseemner. Det er i Biogens legitime interesse at indsamle og behandle disse personoplysninger
for at administrere vores forretningsforhold til vores interessenter.
Med hvem deler Biogen mine personoplysninger?
Biogen deler dine personoplysninger med andre tredjeparter. Vi kan videregive personoplysninger til
vores koncernselskaber til de formål, der er beskrevet i denne erklæring. Biogen kan bruge tredjeparter
til at levere tjenester til os, hvilket kan kræve videregivelse af dine personoplysninger til sådanne
tredjeparter.
Disse
omfatter
tjenesteudbydere,
som
hjælper
Biogen
med
vores
databehandlingsaktiviteter, f.eks. ved at tilvejebringe cloud-teknologi og datalagringsfaciliteter.
Sådanne overførsler kan omfatte overførsler uden for dit land til lande, der ikke implementerer et
tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger i henhold til din nationale eller europæiske
databeskyttelseslovgivning. I sådanne tilfælde, træffer Biogen passende foranstaltninger til at sikre, at
dine oplysninger beskyttes på passende vis, hvis de overføres til sådanne lande, såsom at indgå
standardkontraktbestemmelser, hvis nødvendigt for at yde et passende niveau af databeskyttelse. Efter
din anmodning herom, vil Biogen tilvejebringe yderligere oplysninger om modtagere af
personoplysninger og dataoverførselsaftaler med modtagere uden for Danmark og Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.
Biogen kan indsamle, bruge og videregive dine personoplysninger til tredjeparter, hvis Biogen finder
dette nødvendigt for at overholde gældende love, for at beskytte enhver persons vitale interesser, eller
hvis det er nødvendigt for at udøve, fastlægge eller forsvare Biogens juridiske rettigheder. Hvis en
tredjepart erhverver hele eller en væsentlig del af Biogens forretning eller aktiver, kan dine
personoplysninger blive videregivet i forbindelse med det pågældende salg.
Biogen opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de blev
indsamlet og i overensstemmelse med eventuelle specifikke opbevaringsperioder, der kræves ved lov.
Hvad er mine rettigheder?
Du kan til enhver tid kontakte Biogen, hvis du ønsker at få adgang til dine personoplysninger, eller hvis
du har brug for oplysninger om de personoplysninger, som vi opbevarer om dig (såsom kilden til
personoplysningerne). Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af legitime

årsager, anmode om begrænsning af behandlingen af dem, og du kan også anmode om berigtigelse
eller sletning af dem.
Kontaktoplysninger
I henhold til databeskyttelseslovgivningen er en "dataansvarlig” den juridiske enhed, der er ansvarlig
for at beskytte dine personoplysninger og hjælpe dig med at udøve dine databeskyttelsesrettigheder.
Biogen er den dataansvarlige for dine personoplysninger i forhold til denne erklæring. Hvis du har
spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring eller behandlingen af dine
personoplysninger, eller ønsker at udøve dine rettigheder som beskrevet ovenfor, bør du kontakte din
kontaktperson hos Biogen. Du kan også kontakte Biogens databeskyttelsesrådgiver ved at sende en
e-mail til privacy@biogen.com. Du kan, hvis du føler det nødvendigt, indgive en klage til din lokale
databeskyttelsesmyndighed, hvis du føler, at dine databeskyttelsesrettigheder er blevet krænket.

