
 

 

 

Integritetspolicy för Biogens intressenter  

Datum: 1 januari 2022 

 

Det här meddelandet förklarar hur Biogen Sweden AB (”Biogen”) samlar in och behandlar dina 
personuppgifter som betalare, statlig eller civil tjänsteman, anställd vid intresseorganisationer eller 
försäkringsbolag eller annan part som inte är vårdpersonal eller patient, med vilken Biogen interagerar 
regelbundet (en ”intressent”). 

Vilka personuppgifter samlar Biogen in och använder? 

Biogen kommer att samla in och använda följande personuppgifter om dig: 

(i)  dina kontaktuppgifter, t.ex. ditt namn, din titel, postadress, e-postadress, ditt faxnummer samt fast 
telefon- och/eller mobiltelefonnummer; 

(ii)  professionell information om dig, exempelvis tidigare anställning, akademisk bakgrund, 
kunskapsområde och specialisering, publikationer och offentliga framträdanden och intresse för 
Biogen-produkter; och 

(iii) information om interaktionerna mellan Biogen och dig, t.ex. sparade samtal och utbyten av 
korrespondens. 

Biogen samlar in den största delen av denna information direkt från dig genom interaktioner med 
Biogen, men även från allmänt tillgängliga källor (t.ex. internet) och från branschdatabaser som 
innehåller information om intressenter (t.ex. professionella databaser). 

Varför samlar Biogen in och använder mina personuppgifter? 

Biogen samlar in och använder dina personuppgifter för att upprätthålla och förbättra Biogens 
affärsrelation med dig och för att skapa en profil om dig så att det blir enklare för oss att förstå dina 
expertisområden och intressen.  Det ligger i Biogens berättigade intressen att samla in och behandla 
dessa personuppgifter för att administrera vår affärsrelation med våra intressenter. 

Med vilka delar Biogen mina personuppgifter? 

Biogen delar dina personuppgifter med andra tredje parter. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter 
till våra koncernföretag för de syften som beskrivs i denna policy. Biogen kan låta tredje parter 
tillhandahålla tjänster till oss som kan kräva att dina personuppgifter lämnas ut till sådana tredje parter. 
Dessa inkluderar tjänsteleverantörer som stöder Biogen med våra databehandlingsaktiviteter, till 
exempel genom att tillhandahålla datornmolnsteknologi och resurser för datalagring. Sådana 
överföringar kan omfatta överföringar utanför ditt land till länder som inte implementerar en adekvat 
skyddsnivå för dina personuppgifter under din nationella dataskyddslag eller EU:s dataskyddslag. I 
sådana fall vidtar Biogen lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina data skyddas i tillräcklig 
utsträckning, om den överförs till sådana länder, såsom att, vid behov, säkerställa EU-godkända 
standardkontraktsklausuler för att erbjuda en lämplig dataskyddsnivå. På begäran av dig kommer 
Biogen att tillhandahålla ytterligare information om mottagare av personuppgifter och 
dataöverföringsavtal med mottagare utanför ditt land/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Biogen kan samla in, använda och utlämna dina personuppgifter till tredje parter där företaget anser att 
det nödvändigt för efterlevnad av tillämpliga lagar, för att skydda viktiga intressen för någon person, 
eller, vid behov, för att utöva, fastställa eller försvara Biogens juridiska rättigheter.  Om en tredje part 
förvärvar alla eller en väsentlig del av Biogens verksamhet eller tillgångar, kan dina personuppgifter 
komma att lämnas ut i samband med den försäljningen. 

Biogen behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för de syften som de har samlats in 
och insamlingen sker alltid i enlighet med eventuella specifika lagringsperioder som krävs enligt lag. 

Vilka rättigheter har jag? 

Du kan när som helst kontakta Biogen om du vill komma åt dina personuppgifter eller begära 
information om de personuppgifter som vi har om dig (t.ex. källan till personuppgifterna). Du kan 
invända mot behandlingen av dina personuppgifter av legitima skäl, begära begränsning av 
behandlingen av dem och du kan också begära att de korrigeras eller raderas.  



 

 

 

Kontaktinformation 

Enligt dataskyddslagen är en ”personuppgiftsansvarig” den juridiska enhet som ansvarar för att skydda 
dina personuppgifter och hjälper dig att utöva dina rättigheter avseende dataskydd.  Biogen är 
personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter vad gäller denna policy. Om du har frågor eller 
funderingar kring denna policy eller behandlingen av dina personuppgifter, eller skulle vilja utöva dina 
rättigheter enligt vad som beskrivs ovan, bör du kontakta din vanliga Biogen-kontakt.  Du kan också 
kontakta Biogens dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@biogen.com. 
Om du anser att det är nödvändigt kan du skicka ett klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, om 
du tycker att din personliga integritet har kränkts. 

 

 


	Biogen delar dina personuppgifter med andra tredje parter. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra koncernföretag för de syften som beskrivs i denna policy. Biogen kan låta tredje parter tillhandahålla tjänster till oss som kan kräva att d...

