
TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISTEN TIETOSUOJAILMOITUS 
 

Tämä tietosuojailmoitus antaa sinulle tietoa siitä, miten Jazz   Pharmaceuticals plc:llä      ja      
sen      tytär-ja      osakkuusyhtiöillä   mukaan   lukien   GW Pharmaceuticals -yhtiöt ("Jazz 
Pharmaceuticals") käsittelee henkilötietojasi (eli tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa suoraan tai 
välillisesti). Se selittää, miten keräämme, jaamme ja käytämme henkilötietojasi ja kuinka voit 
käyttää yksityisyydensuojaa koskevia oikeuksiasi.  
 
Paikallinen Jazz Pharmaceuticals tai GW Pharmaceuticals -yhtiö, jolla on suhde sinuun on 
eurooppalaisen tietosuojalainsäädännön mukainen henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Se voi täyttää 
tämän vastuun yksin tai yhdessä muiden Jazz Pharmaceuticals -yhtymän yhtiöiden kanssa 
(toimien "yhteisrekisterinpitäjänä"). 
 
Henkilötietojen kerääminen 
 
Jazz Pharmaceuticals kerää henkilötietojasi useasta eri lähteestä. Useimmissa tapauksissa Jazz 
Pharmaceuticals saa tiedot suoraan sinulta, kun: 

• olet tekemisissä Jazz Pharmaceuticalsin työntekijöiden tai edustajien kanssa 
• osallistut tai pyydät tulla valituksi Jazz Pharmaceuticalsiin liittyviin toimintoihin, kuten 

kliinisiin tutkimuksiin, neuvottelukuntiin tai konsultointeihin 
• rekisteröidyt Jazz Pharmaceuticalsin sponsoroimaan tapahtumaan (mukaan lukien online-

tapahtumat); ja 
• otat yhteyttä Jazz Pharmaceuticalsiin saadaksesi terveyttä koskevia tietoja tai 

raportoidaksesi turvallisuutta tai laatua koskevista ongelmista. 
 
Jazz Pharmaceuticals voi myös kerätä sinun henkilötietojasi vaihtoehtoisista lähteistä sisältäen, 
mutta niihin rajoittumatta julkisesti saatavilla olevat lähteet (kuten verkkosivustot, sosiaalisen 
median ja muut digitaaliset alustat, tieteellisten artikkelien tietokannat, aikakausjulkaisut, 
yhteisöt, toimitetut verkkosivustot, kansalliset rekisterit, ammattilaisluettelot ja kolmansien 
osapuolien terveydenhuollon ammattilaisten tietokannat), tai Jazz Pharmaceuticalsin puolesta 
toimivilta kolmannen osapuolen tavarantoimittajilta ja palvelutoimittajilta. 
 
Jazz Pharmaceuticals säilyttää sinusta ainoastaan ne tiedot, jotka ovat tarpeen suhteesi 
hallinnoimiseksi kanssamme. Suhteen laadusta riippuen Jazz Pharmaceuticals voi vastaanottaa 
sinua koskevia tietoja, joihin sisältyvät:  

• Yleiset tiedot: nimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, maksuihin 
liittyvät tiedot, viralliset tunnisteet (kuten passi, verotunniste), sopimukset, 
viestintäasetukset, erityisehdot (ruokavaliota koskevat toiveet/vaatimukset, 
esteettömyystiedot);  

• Ammatilliset tiedot: työnimike, koulutustiedot, ammatilliset pätevyydet, 
lääkemääräyshistoria, työkokemus, ammatilliset lisenssit, verkostot ja kytkökset, ohjelmat 
ja toiminnat, joihin osallistunut, julkaisut, joissa tekijänä tai joiden tekemiseen 
osallistunut, palkinnot, lautakuntien jäsenyydet, ammatilliset konferenssit ja tapahtumat, 
työllisyystilanne, vaikuttavuusrankingit.  

• Arviointitiedot: kuten tiedot kanssakäymisistä Jazz Pharmaceuticalsin kanssa, sisältäen, 
mutta niihin rajoittumatta Jazz Pharmaceuticalsin kanssa pidettyjen tapaamisten tyypit, 
käsitellyt aiheet, Jazz Pharmaceuticalsin liiketoimintaa ja tuotteita koskevat tietosi ja 
kysymyksesi, materiaalit, joita Jazz Pharmaceuticals on esitellyt sinulle ja kaikki 
antamasi palaute, sekä myös lääkemääräyksiä koskevat mielipiteesi ja rutiinisi, potilaitasi 
ja diagnooseja koskevat rutiinisi ja muut saman kaltaiset tiedot. 

• Läpinäkyvyystiedot: tiedot koskien maksuja ja tarjottuja palveluita sekä verotusta 
koskevat tiedot. 

 
Henkilötietojen käyttö 



 
Jazz Pharmaceuticals voi käsitellä henkilötietojasi eri tarkoituksia varten riippuen sen 
kanssakäymisen tyypistä, joka Jazz Pharmaceuticalsilla on kanssasi: 
 

• Yhtiön liiketoimintojen suorittaminen: esimerkiksi suhteen hallinnointi kanssasi (esim. 
kanssakäymisen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kirjaaminen tietokantaan tai 
puhelinsoittojen suunnittelun ja puhelinsoittojen raportoinnin hallinnointi); sinun 
kutsumisesi yhtiön tapahtumiin tai osallistumaan sen toimintoihin; pyyntöihisi 
vastaaminen ja tehokkaan tuen tarjoaminen; asianmukaisen, riittävän ja päivitetyn 
sairauksia sekä Jazz Pharmaceuticalsin tuotteita ja palveluita koskevan tiedon tarjoaminen 
sinulle; yhtiön toimintojen seuranta (esim. kanssakäymisten tai myynnin, 
tapaamisten/soittojen lukumäärän seuranta);  

• Oikeudellisten, säännöksellisten sekä alan hyviä hoitokäytäntöjä ja eettisiä velvoitteita 
koskevien vaatimusten noudattaminen: esimerkiksi kanssakäymisistä terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa raportointi läpinäkyvyystarkoituksiin; sovellettavan lainsäädännön, 
säännösten ja valtion virkamiesten vaatimusten noudattaminen (esim. 
lääketurvatoiminnan tietojen tallentamisen ja raportoinnin vaatimusten noudattaminen); 
sekä alan standardien ja käytäntöjen noudattaminen; 

• Turvatoimien ja petosten havaitsemisen ja ehkäisemisen suorittaminen: esimerkiksi 
tietojesi tietoturvan ja luottamuksellisuuden varmistaminen, turvallisen ympäristön 
varmistaminen Jazz Pharmaceuticalsin tapahtumissa, toimitiloissa tai verkoissa. 

• Mikä tahansa muu tarkoitus, joka on asiaankuuluva Jazz Pharmaceuticalsin ja 
terveydenhuollon ammattilaisten välisissä suhteissa. 

 
Jazz Pharmaceuticals käsittelee tietoja muihin tarkoituksiin silloin, kun se on lain mukaan 
sallittua (kuten arkistointiin, tieteellisiin tarkoituksiin tai markkinatutkimuksiin) tai kun sillä on 
oikeudellinen velvoite tehdä niin. 
 
Käsittelyn oikeudellinen perusta 
 
Jazz Pharmaceuticals voi käsitellä henkilötietojasi yhden tai useamman seuraavista 
oikeusperusteista nojalla: 

• Suostumuksesi: Joissakin tapauksissa Jazz Pharmaceuticals voi pyytää suostumustasi 
henkilötietojesi keräämiseen tai käsittelyyn. Silloin, kun Jazz Pharmaceuticals käsittelee 
henkilötietojasi suostumukseesi perustuen, se toimittaa sinulle yksityiskohtaisemmat 
tiedot suostumuksesi hankinnan aikana. 

• Sovellettavan lainsäädännön noudattaminen tai sopimuksen suorittaminen: Tietyissä 
olosuhteissa Jazz Pharmaceuticalsilla voi olla tarve käsitellä henkilötietojasi 
noudattaakseen asiaan liittyvää lakia/säännöstä tai toteuttaakseen velvollisuutensa 
koskien sopimusta, jonka olet solminut. 

• Jazz Pharmaceuticalsin oikeutetut edut: Jazz Pharmaceuticals voi käsitellä 
henkilötietojasi asiakastietokannoissaan oikeutettujen etujensa nojalla, kuten viestiäkseen 
kanssasi ja hallinnoidakseen kanssakäymistään kanssasi koskien Jazz Pharmaceuticalsin 
tuotteita ja palveluita (sisältäen mahdollisen tulevan yhteistyön suunnittelun, 
yhteydenotot, vierailut ja tapaamiset), tieteellistä tutkimusta ja koulutusmahdollisuuksia.  

 
Henkilötietojen jakaminen 
 
Jazz Pharmaceuticals voi luovuttaa henkilötietojasi:  
 

(i) konserniyhtiöilleen, palveluntarjoajilleen (kuten maksupalveluiden tarjoajat, 
tietokantapalvelintarjoajat) ja neuvonantajilleen 

(ii) petoksentorjuntavirastoille ja lainvalvontaviranomaisille  



(iii) oikeusistuimille, valtiollisille ja ei-valtiollisille sääntelyelimille ja 
oikeusasiamiehille  

(iv) mille tahansa kolmannelle osapuolelle, joka hankkii tai on kiinnostunut 
hankkimaan itselleen Jazz Pharmaceuticalsin koko omaisuuden tai osakkeet tai 
osan niistä, tai joka toimii Jazz Pharmaceuticalsin seuraajayhtiönä jatkaen kaikkea 
sen liiketoimintaa tai osaa siitä joko fuusion, yritysoston, saneerauksen tai muun 
toimen seurauksena; tai  

(v) lainsäädännön vaatimalla tai sallimalla tavalla, mukaan lukien haasteeseen tai 
vastaavaan oikeudelliseen menettelyyn tai virkamiehen vaatimukseen 
vastaaminen, tai kun Jazz Pharmaceuticals vilpittömällä mielellä uskoo, että 
luovuttamista vaaditaan lakiin perustuen tai Jazz Pharmaceuticalsilla on 
oikeutettuun etuun perustuva tarve luovuttaa tiedot kuten silloin, kun se on 
tarpeen Jazz Pharmaceuticalsin oikeuksien ja omaisuuden suojaamiseksi.  

 
Kansainvälinen henkilötietojen siirto  
 
Jazz Pharmaceuticals voi luovuttaa henkilötietosi vastaanottajille (kuten yllä on kuvattu), jotka 
sijaitsevat sinun asuinvaltiosi ulkopuolella valtiossa, jonka tietosuojalainsäädäntö ei välttämättä 
vastaa asuinvaltiosi lainsäädäntöä. Sellaisissa tapauksissa Jazz Pharmaceuticals ryhtyy kaikkiin 
tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen henkilötietojesi turvallisuuden sovellettavan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti.  
 
Tietyt henkilötietojesi kansainväliset vastaanottajaosapuolet ovat saattaneet solmia erityisiä 
sopimuksia Jazz Pharmaceuticalsin kanssa tarjotakseen oikeudellista suojaa siirretyille 
henkilötiedoillesi (esim. "tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet").  
 
Voit pyytää lisätietoa käyttämällä alla annettuja yhteystietoja. 
 
Henkilötietojen säilytys 
 
Henkilötietojasi ei ylläpidetä pidempään kuin on tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa 
kuvattuihin tarkoituksiin. Jazz Pharmaceuticals tallentaa ja säilyttää henkilötietojasi yhtiön 
asiakirjahallintokäytännön mukaisesti. Huomaathan, että tietoja saatetaan säilyttää pidempään 
silloin, kun sovellettava lainsäädäntö tai säännökset niin vaativat tai kun ne sallivat Jazz 
Pharmaceuticalsille pidemmän säilytysajan. 
 
Oikeutesi 
 
Sovellettavan tietosuojalainsäädännön nojalla sinulla on tiettyjä oikeuksia, joita voivat koskea 
rajoitukset ja/tai rajaukset. Näihin kuuluvat oikeus: 
 

• pyytää pääsyä henkilötietoihisi sekä niiden oikaisua tai poistamista 
• hankkia henkilötietojesi käsittelyä koskeva rajoitus tai vastustaa käsittelyä  
• tietojen siirrettävyyteen (eli pyytää kopiota henkilötiedoistasi toimitettavaksi sinulle 

tai kolmannelle osapuolelle digitaalisessa muodossa); ja 
• oikeus soveltuvissa tapauksissa peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn. 

 
Sinulla on myös oikeus tehdä henkilötietojesi käsittelyä koskeva valitus paikalliselle 
tietosuojaviranomaisellesi. 
 
Yhteyden ottaminen Jazz Pharmaceuticalsiin 
 
Kaikki tätä tietosuojailmoitusta tai henkilötietojesi käsittelyä koskevat pyyntösi, kyselysi tai 
valituksesi, sisältäen kaikki yllä kohdassa 'Oikeutesi' mainitut pyynnöt, tulee lähettää kirjallisina 
Jazz Pharmaceuticalsin tietosuojavastaavalle seuraavaan osoitteeseen: Jazz Pharmaceuticals, 



Data Protection Officer, 84 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon, France tai sähköpostilla 
osoitteeseen: dpo@jazzpharma.com. 

mailto:dpo@jazzpharma.com

