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DATASKYDDSMEDDELANDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL 

 

Syftet med detta dataskyddsmeddelande är att informera dig om hur personuppgifter (d.v.s. 

information som direkt eller indirekt identifierar en enskild person) behandlas av Jazz 

Pharmaceuticals Denmark ApS, (”Jazz Pharmaceuticals”). I det förklarar vi hur vi samlar in, 

delar och använder dina personuppgifter och hur du kan hävda din rätt till personlig integritet.  
 

Med hänsyn till europeiska dataskyddslagar är Jazz Pharmaceuticals den personuppgiftsansvarige 

för dina personuppgifter. Företaget kan utöva detta ansvar ensamt eller tillsammans med företag i 

Jazz Pharmaceuticals-koncernen (och verkar då som ”medansvariga”) 

 

Insamling av personuppgifter 

 

Jazz Pharmaceuticals samlar in personuppgifter från en rad olika källor. I de flesta fall erhåller 

Jazz Pharmaceuticals uppgifter direkt från dig när du: 

 träffar eller på annat sätt är i kontakt med Jazz Pharmaceuticals anställda eller 

representanter 

 medverkar i eller ber om att övervägas för medverkan i Jazz Pharmaceuticals-relaterade 

aktiviteter, som kliniska prövningar, rådgivande styrelser eller konsultverksamhet 

 anmäler dig till ett Jazz Pharmaceuticals-sponsrat evenemang (inklusive evenemang 

online) 

 kontaktar Jazz Pharmaceuticals i frågor som rör medicinsk information, säkerhet eller 

kvalitet. 

 

Jazz Pharmaceuticals kan också samla in personuppgifter från alternativa källor, inklusive, men 

inte begränsade till, offentligt tillgängliga källor (som webbplatser, sociala medier och andra 

digitala plattformar, publiceringsdatabaser, tidskrifter, sällskap, webbplatser för redaktionsråd, 

yrkesregister och tredjepartsdatabaser över hälso- och sjukvårdspersonal) eller 

tredjepartsåterförsäljare och tjänsteleverantörer som handlar för Jazz Pharmaceuticals räkning. 

 

Jazz Pharmaceuticals sparar endast uppgifter om dig som är nödvändiga för hanteringen av 

relationen med dig. Beroende på relationen kan det hända att Jazz Pharmaceuticals erhåller 

information om dig, inklusive följande:  

 Allmän information. Namn, post- och/eller e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, 

betalningsrelaterad information, myndighetsutfärdad ID-handling (t.ex. pass eller ID-

nummer för skattebetalare), avtal, kommunikationsinställningar, särskilda hälsotillstånd 

(kostrelaterade önskemål/krav, information om tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning).  

 Yrkesinformation. Uppgifter som befattning/yrkestitel; information om utbildning; 

yrkeskvalifikationer; ordinationshistorik; arbetslivserfarenhet; yrkeslicenser; nätverk och 

organisationsmedlemskap; medverkan i program och aktiviteter; publicerade artiklar och 
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verk (som ensam författare eller medförfattare); utmärkelser; medlemskap i styrelser, 

nämnder och kommittéer; yrkeskonferenser och -evenemang; anställningsstatus och 

rankningslistor över inflytelserika personer.  

 Utvärderingsinformation. Uppgifter om kontakter och samröre med Jazz Pharmaceuticals, 

inklusive (utan begränsning) vilka typer av möten som Jazz Pharmaceuticals har 

arrangerat, ämnen som diskuterats, dina kunskaper om och frågor som du har ställt om 

Jazz Pharmaceuticals verksamhet och produkter, vilka typer av material som Jazz 

Pharmaceuticals har visat upp för dig och eventuella synpunkter som du har gett uttryck 

för, såväl som dina åsikter om och rutiner för förskrivning, rutiner som rör patienter och 

diagnosticering och liknande uppgifter. 

 Insynsrelaterad information. Information förknippad med betalningar och tillhandahållna 

tjänster, fakturor och skatterelaterade uppgifter. 
 

Användning av personuppgifter 

 

Jazz Pharmaceuticals kan behandla dina personuppgifter för olika ändamål, beroende på arten av 

interaktionen mellan Jazz Pharmaceuticals och dig: 

 

 Affärsverksamhetens bedrivande. Exempelvis i syfte att hantera relationen med dig (t.ex. 

i form av en databas över kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal eller för planering 

och avrapportering av telefonsamtal); för att bjuda in dig till dess evenemang eller att 

medverka i dess aktiviteter; för att besvara dina förfrågningar och tillhandahålla effektiv 

support; för att förse dig med lämplig, adekvat och uppdaterad information om sjukdomar 

såväl som Jazz Pharmaceuticals produkter och tjänster eller för spårning av dess 

aktiviteter (t.ex. för att mäta kontakter/samröre eller försäljning, antal möten/samtal). 

 Efterlevnad av gällande lagar och bestämmelser, vedertagen branschpraxis och etiska 

skyldigheter. Exempelvis rapportering av kontakter med hälso- och sjukvårdspersonal av 

insynsrelaterade skäl; efterlevnad av tillämpliga lagar, bestämmelser och 

myndighetsförfrågningar (t.ex. efterlevnad av skyldighet att samla in och rapportera 

farmakovigilansdata) samt efterlevnad av branschstandarder och -policyer. 

 Upptäckt och förebyggande av säkerhetsintrång och bedrägerier. Exempelvis för att se till 

att dina uppgifter skyddas och hålls konfidentiella eller för att garantera en säker miljö för 

Jazz Pharmaceuticals evenemang, anläggningar eller nätverk. 

 Alla andra syften som är relevanta för relationen mellan Jazz Pharmaceuticals och hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

 

Jazz Pharmaceuticals behandlar information för andra ändamål när detta är lagligt (t.ex. för 

arkivering, vetenskaplig forskning eller marknadsundersökningar) eller när vi skyldiga att göra 

det enligt lag. 
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Lagstadgad grund för behandling 

 

Jazz Pharmaceuticals kan behandla dina personuppgifter på en eller flera av följande lagstadgade 

grunder: 

 Ditt samtycke. I vissa fall kan det hända att Jazz Pharmaceuticals ber om ditt samtycke 

till insamling och behandling av dina personuppgifter. I de fall där Jazz Pharmaceuticals 

behandlar dina personuppgifter baserat på samtycke lämnas mer ingående information till 

dig i samband med att samtycket inhämtas. 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar eller fullgörande av avtal. Under särskilda 

omständigheter kan det hända att Jazz Pharmaceuticals behöver behandla dina 

personuppgifter för att efterleva tillämpliga lagar/bestämmelser eller för att fullgöra dess 

skyldigheter enligt ett avtal som du omfattas av. 

 Jazz Pharmaceuticals legitima intressen. Jazz Pharmaceuticals äger rätt att behandla dina 

personuppgifter i dess kunddatabaser baserat på dess legitima intressen, t.ex. för att 

kommunicera med dig och hantera interaktionen med dig rörande Jazz Pharmaceuticals 

produkter och tjänster (inklusive planering av potentiella samarbeten, kontakter, besök 

och möten), vetenskaplig forskning och utbildningsmöjligheter.  

 

Utlämnande av personuppgifter 

 

Jazz Pharmaceuticals kan lämna ut dina personuppgifter:  

 

(i) till dess närstående bolag, tjänsteleverantörer (t.ex. leverantörer av 

betalningstjänster eller databasvärdtjänster) och rådgivare 

(ii) till organ för bedrägeribekämpning och rättsliga myndigheter  

(iii) till domstolar, statliga och icke-statliga tillsynsmyndigheter och ombudsmän  

(iv) till tredje part som förvärvar, eller är intresserad av att förvärva, hela eller delar av 

Jazz Pharmaceuticals tillgångar eller aktier eller efterträder Jazz Pharmaceuticals i 

bedrivandet av hela eller delar av dess verksamhet, oavsett om det sker genom 

sammanslagning, förvärv, ombildning eller på annat sätt  

(v) i enlighet med vad som krävs eller tillåts enligt lag, inklusive för att hörsamma en 

kallelse eller liknande rättslig process eller myndighetsbegäran eller när Jazz 

Pharmaceuticals i god tro bedömer att utelämnandet krävs enligt lag eller när Jazz 

Pharmaceuticals har ett legitimt intresse av att lämna ut uppgifterna, t.ex. när detta 

är nödvändigt för att skydda Jazz Pharmaceuticals rättigheter och egendom.  

 

Internationell överföring av personuppgifter  

 

Jazz Pharmaceuticals kan lämna ut dina personuppgifter till mottagare (enligt beskrivningen 

ovan) som är lokaliserade utanför ditt land, inklusive länder som eventuellt inte har likvärdiga 

lagar för dataskydd och integritet som de som gäller i ditt. I sådana fall kommer Jazz 
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Pharmaceuticals att vidta alla nödvändiga steg för att skydda dina personuppgifter i enlighet med 

tillämpliga dataskyddslagar.  

 

Det kan hända att vissa internationella mottagare av dina personuppgifter har tecknat särskilda 

avtal med Jazz Pharmaceuticals om att tillhandahålla lagstadgat skydd för dina överförda 

personuppgifter (t.ex. ”standardskyddsklausuler”).  

 

Du kan begära att få ytterligare information med hjälp av kontaktinformationen nedan. 

 

Lagring av personuppgifter 

 

Dina personuppgifter kommer inte att behållas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla 

de syften som anges i detta dataskyddsmeddelande. Jazz Pharmaceuticals lagrar och arkiverar 

dina personuppgifter i enlighet med dess arkivhanteringspolicy. Observera att uppgifterna kan 

lagras längre i händelse av att tillämpliga lagar eller bestämmelser kräver det eller tillåter att Jazz 

Pharmaceuticals gör det. 

 

Dina rättigheter 

 

Du har vissa rättigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar, vilket kan vara föremål för 

begränsningar och/eller restriktioner. De omfattar rätten att: 

 

 begära tillgång till och korrigering eller radering av dina personuppgifter 

 sätta restriktioner för eller resa invändningar mot behandlingen av dina 

personuppgifter  

 begära dataportabilitet (d.v.s. be att en kopia av dina personuppgifter överförs till 

dig, eller tredje part, i digitalformat) 

 dra tillbaka samtycket till behandlingen av dina personuppgifter i tillämpliga fall. 

 

Du äger också rätt att framföra klagomål mot behandlingen av dina personuppgifter till din 

nationella dataskyddsmyndighet. 

 

Så här kontaktar du Jazz Pharmaceuticals 

 

Alla dina förfrågningar, frågor eller klagomål som rör detta dataskyddsmeddelande eller 

behandlingen av dina personuppgifter, inklusive alla förfrågningar som beskrivs i avsnittet ”Dina 

rättigheter” ovan ska ställas skriftligen till Jazz Pharmaceuticals dataskyddsansvarige på följande 

adress: Jazz Pharmaceuticals, Data Protection Officer, 84 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, 

Frankrike eller via e-post till: dpo@jazzpharma.com. 
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