
 

 

Eisai-erklæring om beskyttelse af persondata 
 
 

Eisai AB og tilhørende filialkontorer ("Eisai" eller "vi") har hovedkontor på Svärdägen 3A, 182 33 
Danderyd, Sverige. 

 

Denne erklæring om beskyttelse af persondata er et vigtigt dokument, der forklarer, hvordan vi 
indsamler og bruger personlige oplysninger. Vælg den ønskede mulighed på listen nedenfor for at læse 
den relevante erklæring om beskyttelse af persondata, som forklarer, hvordan vi bruger dine personlige 
oplysninger. 

 
• Jeg søger job hos Eisai 
• Jeg er sundhedsfaglig ("sundhedsfaglig") 
• Jeg er leverandør af varer eller tjenesteydelser til Eisai 
• Jeg bruger webstedet 
• Jeg arbejder for Eisai 
• Jeg besøger Eisais kontorer 
• Jeg er patient i et Eisai-sponsoreret klinisk forsøg 
• Jeg kontakter Eisai om en frivillig aktivitet (hhc-aktivitet, "Human Health Care") 
• Jeg er patient eller anden almindelig person 
• Jeg er patientforedragsholder eller er blevet inviteret til at holde foredrag ved et Eisai- 

arrangement eller deltager i en Eisai-video. 
 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Eisai håndterer dine personlige oplysninger, som ikke er dækket af 
denne erklæring om beskyttelse af persondata, bedes du kontakte Data_Protection_EMEA@Eisai.net. 

mailto:Data_Protection_EMEA@Eisai.net


 

1.1 Jeg søger job hos Eisai 
Dette afsnit finder anvendelse, hvis du søger job hos Eisai. 

 
1.1.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når du giver dine kontaktoplysninger til os eller sender os dit cv eller 
ansøger via et rekrutteringsbureau, eller hvis en nuværende medarbejder anbefaler dig til en stilling. 
Nogle gange indsamler vi yderligere oplysninger fra tredjeparter, herunder tidligere arbejdsgivere, 
kreditoplysningsbureauer eller andre former for baggrundstjek. 

 
1.1.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante i rekrutteringssammenhængen, og disse kan bl.a. 
omfatte: 

 

• Privatadresse, postnummer, kontaktnummer/-numre og e-mailadresse 
• Arbejdskontaktnummer/-numre og arbejds-e-mailadresse 
• Fødselsdato 
• Erhvervserfaring fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, stillingsbetegnelser, 

arbejdsopgaver, ansættelsesdatoer, årsager til, at du forlod tidligere stillinger 
• Uddannelsesbaggrund og medlemskab af professionelle organisationer 
• Pas, og arbejdstilladelse og/eller visumoplysninger 
• Foto(s) 
• Nuværende løn, nuværende personalegoder og fratrædelsesfrist 
• Din professionelle uddannelsesbaggrund og uddannelsesplaner 
• Noter fra vores personlige, video- eller telefonjobsamtaler med dig 
• Resultater af psykometriske og øvrige tests, som er gennemført som led i 

rekrutteringsforløbet 
• Svar på kontroller, der gennemføres som led i rekrutteringsforløbet, herunder 

straffeattest og sikkerhedstjek og kontrol af kørekort 
• Anbefalinger og referencer 
• Oplysninger om kørekort 
• CPR-nummer og lign. 
• Handicap og andre sundhedsrelaterede lidelser, du oplyser os om 
• Oplysninger om dine besøg på vores websted (herunder din IP-adresse, geografiske 

placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, 
sidevisninger og webstedsnavigering) (se "Jeg bruger dette websted") 

• Alle andre data, som du oplyser i forbindelse med rekrutteringsprocessen 
 

Hvis du ikke ønsker at oplyse nogen af de oplysninger, vi anmoder om, skal du informere 
rekrutteringsbureauet eller den Eisai-kontaktperson, du arbejder med. Du kan også kontakte Eisais 
databeskyttelsesrådgiver og Eisais databeskyttelsesteam ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. 

 
1.1.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, bruges kun til at vurdere din ansøgning og fastslå din egnethed til 
den stilling, du søger. Endvidere anvendes de for at overholde gældende lovgivning. De kan også bruges 
til at forvalte og administrere et jobtilbud eller en kontrakt. 

 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er overholdelse af vores 
forpligtelser i henhold til gældende lovgivning (såsom at foretage alle rimelige justeringer, således at du 



 

kan komme til jobsamtale), og Eisais legitime interesser. Dette gælder især Eisais legitime interesse i at 
ansætte medarbejdere i virksomheden og vurdere og forbedre webstedets brug. Du bedes underrette 
os om eventuelle årsager til, at du ikke kan oplyse visse personlige oplysninger, som vi måtte bede om 
som led i rekrutteringsprocessen. Bemærk, at vi muligvis ikke kan gå videre med din ansøgning, hvis du 
ikke samtykker til at give os visse oplysninger, herunder oplysninger, der kræves i forbindelse med 
straffeattest og sikkerhedstjek. 

 
1.1.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Hvis du ansøger om en bestemt stilling, beholder vi dine persondata i 12 måneder efter udløbet af det 
regnskabsår, som du ansøgte i (Eisais regnskabsår slutter d. 31. marts). Hvis du f.eks. søgte om en stilling 
i maj 2018, beholder vi dine oplysninger i 12 måneder fra 1. april 2019. 

 

Hvis du sender en jobansøgning eller en generel karriereforespørgsel via webstedet, henvises der til 1.4 
nedenfor for information om, hvor længe vi beholder information om dine besøg på vores websted. 

Hvis vi tilbyder dig beskæftigelse eller en kontraktansættelse, beholder vi dine personoplysninger i 
henhold til den politik om beskyttelse af persondata, der gælder for medarbejdere og andet Eisai- 
personale (og denne kan ses ved at klikke på linket ovenfor). 

 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og læse, hvordan 
du kontakter os. 



 

1.2 Jeg er sundhedsfaglig ("sundhedsfaglig") 
Dette afsnit gælder for dig, hvis du er sundhedsfaglig. 

 
1.2.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du: 

 
• arbejder med Eisai-medarbejdere eller -repræsentanter, 
• registrerer din interesse og/eller deltager i arrangementer, der organiseres eller sponsoreres af 

Eisai såsom rådgivende paneler, symposier og konferencer, 
• yder rådgivende tjenester til Eisai, 
• deltager i kliniske forsøg, der sponseres af Eisai og/eller 
• kontakter os for at bede om medicinske oplysninger eller anmelde potentielle sikkerheds- eller 

kvalitetsproblemer i forbindelse med et Eisai-produkt. 
 

1.2.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante i den sammenhæng, der er angivet i 1.2.1, og disse kan 
bl.a. omfatte: 

 
• dit navn, 
• dine kontaktoplysninger, f.eks. adresse, e-mail eller telefonnummer, 
• dit cv og erhvervsrelevante oplysninger såsom medicinske specialer, afholdte præsentationer, 

arrangementer, du har deltaget i, og udgivne publikationer, 
• dit eventuelle tidligere samarbejde med Eisai, 
• oplysninger, du giver os (f.eks. om, hvordan du bruger og om din oplevelse med at bruge Eisai- 

produkter i dit sundhedsfaglige arbejde/praksis med patienter, eller når du foretager en 
forespørgsel om medicinske oplysninger), 

• dato og et kort resume over dit samarbejde med Eisais salgsrepræsentanter eller medicinske 
personale og 

• finansielle og bankrelaterede oplysninger, men kun hvis dette er nødvendigt for at kunne betale 
dig for de tjenester, du yder til Eisai, eller for at godtgøre dig for aftalte udgifter, der påløber i 
forbindelse med at udføre tjenester på Eisais vegne. 

 

Hvis du ikke ønsker at udlevere de oplysninger, vi anmoder om, bedes du meddele dette til den 
relevante Eisai-kontaktperson, du arbejder med, eller kontakte Eisais databeskyttelsesrådgiver og Eisais 
databeskyttelsesteam ved at anvende de nedenfor angivne kontaktoplysninger. 

 
1.2.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, anvendes kun til: 

 
• at give dig de oplysninger, du har anmodet om, eller reagere på din anmodning på anden vis, 
• at overholde Eisais forpligtelser i henhold til gældende lovgivning eller adfærdskodeks, der 

dækker gennemsigtig videregivelse, og som implementerer EFPIA's videregivelseskodeks om 
f.eks. videregivelse af betaling eller anden værdioverførsel til dig, 

• at overholde Eisais juridiske forpligtelser, hvad angår rapportering af sikkerheds- og/eller 
kvalitetsproblemer i forbindelse med Eisais produkter, 

• at drøfte brugen af Eisai-produkter til dine patienter, 



 

• at opfylde en kontrakt med dig, herunder at betale dig de aftalte konsulentgebyrer eller - 
honorarer og godtgøre aftalte udgifter samt foretage reservationer til de nødvendige rejser og 
ophold, 

• at overholde Eisais forpligtelser i henhold til forordninger om kliniske forsøg, f.eks. hvor 
institutionsnavne er påkrævet i forbindelse med indsendelse af kliniske forsøgsresultater til 
tilsynsmyndigheder, 

• at informere om vores forretningsudviklingsstrategier og forbedre, hvordan Eisai kommunikerer 
med dig, 

• at overveje dit potentielle engagement i Eisais fremtidige aktiviteter og/eller 
• at kontakte dig for at invitere dig til og/eller bede dig deltage i arrangementer, der organiseres 

eller sponsoreres af Eisai, og som kan være af interesse for dig. 
 
 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er alt efter relevans 
overholdelse af en juridisk forpligtelse (i forbindelse med rapportering af sikkerheds- og 
kvalitetsproblemer), opfyldelse af en kontrakt (i forhold til en kontrakt, du har med Eisai), samtykke, du 
har givet (f.eks. for at videregive oplysninger om værdioverførsler til dig) samt Eisais legitime 
forretningsinteresser (for at fastsætte dit potentielle engagement i fremtidige aktiviteter, for at 
informere Eisais forretningsstrategi og for at kommunikere med dig vedrørende relevante Eisai- 
aktiviteter). 

 
1.2.4 Hvor længe beholder vi dine personoplysninger? 
Hvis du holder en præsentation ved et arrangement, der er organiseret af Eisai, beholder vi dine 
oplysninger længere end den opbevaringsperiode, der angives i gældende lovgivning eller det 
adfærdskodeks, der dækker gennemsigtig videregivelse eller den opbevaringsperiode, der er fastsat i 
den gældende finanslovgivning, der bestemmer, hvor længe Eisai skal opbevare økonomiske oplysninger 
i skattemæssig henseende. Hvis du har deltaget i et klinisk forsøg, der er sponseret af Eisai, beholder vi 
dine oplysninger i 25 år efter det kliniske forsøgs ophør, for dermed at overholde Eisais forpligtelser i 
henhold til lovgivningen om kliniske forsøg. Hvis du kontakter os for at anmode om medicinske 
oplysninger, beholder vi en kopi af din anmodning og Eisais svar i 15 år fra datoen for din anmodning. 
Hvis du kontaktede os om et medicinsk eller sikkerhedsmæssigt anliggende i forbindelse med et Eisai- 
produkt, beholder vi dine oplysninger i 15 år, efter at markedsføringstilladelsen for det pågældende 
produkt er udløbet, jf. gældende lovgivning. 

 
 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

 

1.3 Jeg er leverandør af varer eller tjenesteydelser til Eisai 
Dette afsnit finder anvendelse, hvis du eller din virksomhed tilbyder at levere, vil levere eller allerede 
leverer varer og/eller tjenesteydelser til Eisai. 

 
1.3.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når: 

 
• du kontakter os for at tilbyde at levere varer eller tjenesteydelser til Eisai, 
• vi beder dig om at levere varer eller tjenesteydelser til Eisai, eller 
• du kontakter os for at levere varer eller tjenesteydelser til Eisai. 

 
1.3.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante for de formål, der fremgår af 1.3.1, og disse data kan 
omfatte: 

 
• dit navn og navne på medarbejdere, der arbejder for dig eller din virksomhed, 
• dine kontaktoplysninger såsom adresse, e-mail eller telefonnummer, 
• baggrundstjek, 
• tidligere kontakt mellem dig og Eisai og 
• finansielle og bankrelaterede oplysninger. 

Hvis du ikke ønsker at udlevere de oplysninger, vi anmoder om, bedes du meddele dette til den 
relevante Eisai-kontaktperson, du arbejder med, eller kontakte Eisais databeskyttelsesrådgiver og Eisais 
databeskyttelsesteam ved at anvende de nedenfor angivne kontaktoplysninger. 

 
1.3.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, anvendes kun til: 

 
• at evaluere, hvorvidt du er egnet til at levere varer eller tjenesteydelser til Eisai, 
• at overholde vores juridiske forpligtelser, herunder forpligtelser i henhold til lovgivningen om 

bekæmpelse af korruption samt anden gældende lovgivning, 
• at overholde Eisais forpligtelser i henhold til internationale ordninger såsom FN's Global 

Compact-initiativ, 
• at foretage betaling til dig for de varer og/eller tjenesteydelser, du tilvejebringer i 

overensstemmelse med din kontrakt med Eisai, og/eller 
• at opfylde den kontrakt, vi har med dig, hvad angår varer og/eller tjenesteydelser. 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er alt efter relevans 
overholdelse af juridiske forpligtelser og opfyldelsen af den kontrakt, vi har med dig (for at vurdere, hvor 
egnet du er i forhold til de tilbudte varer eller tjenesteydelser før kontraktens indgåelse, og for at 
opfylde kontrakten, herunder betale for de varer eller tjenesteydelser, der stilles til rådighed i henhold 
til kontrakten) og sker efter Eisais legitime forretningsinteresser (for at vurdere, hvorvidt du er egnet til 
at tilbyde varer eller tjenesteydelser i forhold til fremtidige, forretningsmæssige behov). 



 

1.3.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Hvis du har leveret varer og/eller tjenesteydelser til Eisai, beholder vi dine oplysninger i op til 10 år fra 
den sidste kommunikationsdato i henhold til kontrakten. Hvis du af nogen anden grund har kontaktet 
Eisai i forbindelse med at stille varer og/eller tjenesteydelser til rådighed, beholder vi dine oplysninger i 
op til 10 år fra sidste kontaktdato. Oplysninger om betalinger, Eisai foretager til dig i forbindelse med 
varer og/eller tjenesteydelser, du har leveret til Eisai, opbevares i 15 år ultimo det regnskabsår, hvor den 
sidste betaling af/for de pågældende varer og/eller tjenesteydelser blev foretaget for dermed at opfylde 
Eisais juridiske forpligtelser i regnskabsøjemed i hele EMEA-regionen. 

 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

1.4 Jeg bruger webstedet 
Dette afsnit finder anvendelse, hvis du bruger webstedet. 

 
1.4.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når: 

 
• du besøger webstedet, 
• du udfylder en jobansøgning online eller har en generel karriereforespørgsel (der henvises i 

øvrigt til 1.1 ovenfor), 
• du kontakter os eller giver os oplysninger via webstedet. 

 
1.4.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante for de formål, der fremgår af 1.4.1 ovenfor, og disse kan 
omfatte: 

 
• dit navn, 
• dine kontaktoplysninger såsom adresse, e-mail eller telefonnummer, 
• din aktuelle løn, fratrædelsesperiode og nuværende beliggenhed, 
• oplysninger om dine besøg på vores websted (herunder din IP-adresse, geografiske placering, 

browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og 
webstedsnavigering) og 

• øvrige oplysninger, som du måtte give os, når du kontakter os via webstedet. 
 

1.4.3 Cookies 
Webstedet anvender cookies. En cookie er en lille fil bestående af bogstaver og tal, der downloades på 
din computer, når du besøger og anvender webstedet. De cookies, der bruges på dette websted, er 
"analytiske cookies". 

 

Analytiske cookies indsamler oplysninger fra besøgende på vores websted, så vi kan tælle antallet af 
besøgende på webstedet og se, hvordan besøgende anvender webstedet. Dermed kan vi forbedre den 
måde, vores websted fungerer på. De analytiske cookies, der anvendes på webstedet, er ikke 
privatlivsinvaderende og indsamler kun anonyme oplysninger. 

 
1.4.4 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, anvendes kun til: 

 
• at tælle antallet af besøgende på webstedet, at se, hvordan besøgende anvender webstedet og 

for at hjælpe os med at forbedre webstedet, 
• at give dig de oplysninger, du anmoder om, og 
• at sende en jobansøgning eller generel karriereforespørgsel fra dig videre (hvis du sender en 

jobansøgning eller forespørger generelt om jobmuligheder, henviser vi til 1.1.3 ovenfor). 
 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er Eisais legitime interesser. 
Det gælder især Eisais legitime interesser i at vurdere og forbedre brugen af webstedet og for at svare 
besøgende på webstedet. 



 

1.4.5 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Hvis du sender en jobansøgning eller forespørger generelt om jobmuligheder, henviser vi til 1.1.4 
ovenfor. Oplysninger om dit besøg og generelle forespørgsler opbevares i 6 år fra datoen for dit besøg 
eller din anmodning. Oplysninger i analytiske cookies opbevares i 14 måneder. 

 
 
Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

1.5 Jeg arbejder for Eisai 
Dette afsnit finder anvendelse, hvis du er ansat af eller arbejder for Eisai, herunder som fastansat eller 
tidsbegrænset ansat, entreprenør, konsulent eller vikaransat. 

 
1.5.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når: 

 
• du er ansat af Eisai som fastansat medarbejder eller er tidsbegrænset ansat, eller 
• du har aftalt at levere tjenesteydelser til Eisai som entreprenør, konsulent eller 

vikaransat. 
 

1.5.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante i ansættelsesøjemed, og disse kan omfatte: 

 
• navn, privatadresse, postnummer, kontaktnummer/-numre, og e-mailadresse 
• fødselsdato og fødested 
• erhvervserfaring fra nuværende og tidligere arbejdsgivere, stillingsbetegnelser, 

arbejdsopgaver, ansættelsesdatoer, 
• Uddannelsesbaggrund og medlemskab af professionelle organisationer. 
• oplysninger om pas og arbejdsvisum (herunder fødselsattest, hvis du ikke har et pas), 
• Foto(s) 
• Nuværende løn, nuværende personalegoder og fratrædelsesfrist 
• Din professionelle uddannelsesbaggrund og uddannelsesplaner 
• Noter fra vores personlige, video- eller telefonjobsamtaler med dig 
• resultater af psykometriske tests, som er gennemført som led i rekrutteringsforløbet, 
• svar på kontroller, der gennemføres som led i rekrutteringsforløbet, herunder 

straffeattest og sikkerhedstjek, 
• Anbefalinger og referencer 
• oplysninger om kørekort (afhængigt af stilling og stillingstype), 
• CPR-nummer og lign. 
• sundhedsrelaterede lidelser, du oplyser os om, 
• ægteskabelig status, 
• nærmeste pårørende og forsørgelsesberettigede personer, 
• registreringsnummer/-numre på køretøj, 
• kameraovervågningsoptagelser og oplysninger om dine besøg i Eisais bygning(er), 
• bankkontooplysninger, 
• oplysninger om forretningsrejser, 
• dokumentation fra interne undersøgelser, disciplinære procedurer og klageprocedurer, 
• oplysninger om medarbejderevalueringer, 
• køn, 
• øvrige oplysninger, du stiller til rådighed. 

 
Vi kan også indsamle data, der relaterer sig til din deltagelse og/eller hjælp ved Eisai-arrangementer, 
herunder billeder af dig ved disse arrangementer, og i forbindelse med dit arbejde hos Eisai. 



 

1.5.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, bruger vi for at overholde gældende lovgivning. Endvidere kan de 
anvendes til at forvalte, facilitere og administrere Eisais personaleansættelseskontakter og 
forretningsaktiviteter. De kan også bruges til at promovere Eisai (via sociale medier og andre 
mediekanaler) og til intern kommunikation. 

 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er overholdelse af vores 
juridiske forpligtelser (herunder vores juridiske forpligtelser som arbejdsgiver i henhold til 
arbejdsretten), for at opfylde din ansættelseskontrakt med os, i forbindelse med vurderingen af 
medarbejdernes arbejdskapacitet, i forbindelse med – og underlagt dit samtykke – valgfri 
beskæftigelsesrelaterede fordele og salgsfremmende anliggender og med henblik på Eisais legitime 
interesser. Dette gælder især Eisais legitime interesse i administration og forvaltning af medarbejderne. 

 
1.5.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Alle oplysninger, som personaleafdelingen opbevarer i personalefiler, opbevares i en periode på 6 år 
efter ansættelsesforholdets/ansættelseskontraktens ophør. Hvis du er medlem af det kliniske 
forsøgsteam, opbevares dit CV, din jobbeskrivelse og dine uddannelsesfortegnelser i 25 år efter ophøret 
af dit ansættelsesforhold/dine forpligtelser for at sikre overholdelse af lovgivningen om kliniske forsøg. 
Hvis du har deltaget i et sundhedsovervågningsprogram, opbevares disse oplysninger i 40 år eller i 6 år 
efter ansættelsesforholdets ophør, alt efter hvad der er længst. 

 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

1.6 Jeg besøger Eisais kontorer 
Dette afsnit finder anvendelse, hvis du besøger Eisais kontorer. 

 
1.6.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når du besøger Eisais kontorer. 

 
1.6.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante for det formål, der fremgår af 1.6.1 ovenfor, og disse kan 
omfatte: 

 

• navn, adresse, kontaktnummer/-numre og e-mailadresse, 
• den virksomhed, du repræsenterer, 
• dato og tid for dit besøg, 
• formålet med dit besøg, 
• Foto(s) 
• registreringsnummer/-numre på køretøj, 
• kameraovervågningsoptagelser og oplysninger om dine besøg i Eisais bygning(er), 
• øvrige oplysninger, du stiller til rådighed, f.eks. anmodninger om handicapparkering. 

 
1.6.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, anvendes kun til at fremme dit besøg på Eisais kontorer og for at 
overholde vores juridiske forpligtelser. 

 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er overholdelse af vores 
juridiske forpligtelser med dit udtrykkelige samtykke (hvor dette er indhentet), og Eisais legitime 
interesser. Dette gælder især Eisais legitime interesse i at sikre effektiv og sikker adgang til 
virksomhedens kontorer. 

 
1.6.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Vi opbevarer dine oplysninger i 1 år efter dit besøg for dermed at fremme andre besøg, du måtte 
aflægge inden for denne periode. Hvis du ikke besøger Eisais kontorer igen og ønsker, at vi sletter dine 
oplysninger før tid, bedes du meddele dette til din vært eller kontakte Eisais databeskyttelsesrådgiver og 
databeskyttelsesteam ud fra de nedenfor angivne kontaktoplysninger. 

 
 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

1.7 Jeg er patient i et Eisai-sponsoreret klinisk forsøg 
Dette afsnit, finder anvendelse, hvis du er patient i et klinisk forsøg, der er sponseret af Eisai. Du 
modtager også detaljerede oplysninger i en samtykkeerklæring/i et patientinformationsdokument (ICF), 
som du bør underskrive, før du deltager i et klinisk forsøg. 

 
1.7.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når du deltager i et klinisk forsøg, der er sponseret af Eisai. 

 
1.7.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante for det kliniske forsøg, der er sponseret af Eisai. Den 
institution (hospital/klinik), der afholder det kliniske forsøg, kan indsamle følgende oplysninger på Eisais 
vegne: 

 

• navn, adresse, kontaktnummer/-numre og e-mailadresse, 
• køn, 
• fødselsdato (hvis dette er tilladt i dit land) og alder, 
• etnisk oprindelse, 
• sundhedsmæssige lidelser, 
• højde og vægt, 
• sygdomshistorie, procedurer/operation, testresultater samt øvrige helbredsrelaterede 

oplysninger, der indsamles, når du deltager i forsøget. 
 

For at værne om dit privatliv og det kliniske forsøgs videnskabelige integritet videregives dit navn og din 
adresse ikke uden for klinikken/hospitalet, og du identificeres kun ud fra en kode. Koden fremgår af 
journaler eller prøver, der videregives til det kliniske forsøgs sponsor og serviceudbydere. Kun forsøgets 
læge og autoriserede personer kan forbinde koden med dit navn ud fra en liste. 

 
1.7.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, anvendes kun i forbindelse med det kliniske forsøg, og du får en 
detaljeret forklaring af disse i din ICF. 

 

Alle journaler og oplysninger, der indsamles om dig i forbindelse med det kliniske forsøg, kan ses af: 
 

• autoriserede personer hos sponsoren og/eller det selskab, der arrangerer forskningen, 
og/eller deres tilknyttede virksomheder og/eller 

• tilsynsførende, revisorer, laboratorierepræsentanter og andre legitime 
tredjepartsentreprenører eller -konsulenter, der bistår sponsoren, og/eller 

• repræsentanter fra sundheds-/tilsynsmyndigheder, f.eks. FDA (USA's instans for kontrol 
med fødevarer og medicin), og/eller 

• etiske komitéer for at kontrollere, at forsøget udføres korrekt. 
 

Det retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine personoplysninger, er en af følgende: 
 

• dit samtykke, 
• Eisais legitime interesser (i at udføre videnskabelig forskning i lægemidlers virkning og 

sikkerhed/undersøge medicin), 
• overholdelse af en retlig forpligtelse (i henhold til love om kliniske forsøg og i 

forbindelse med indberetning af sikkerheds- og kvalitetsproblemer), 



 

• nødvendigt af hensyn til samfundets interesse inden for folkesundhedsområdet, såsom 
sikring af høje standarder for lægemidlers kvalitet og sikkerhed (i forbindelse med 
indberetning af sikkerheds- og kvalitetsproblemer), og 

• videnskabelig forskning. 
 
 

1.7.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Alle personoplysninger, der (ud over prøver) indsamles om dig under forsøget, opbevares i mindst 25 år. 
Prøver kan opbevares til testformål i op til 15 år efter undersøgelsens afslutning, eller indtil prøven er 
opbrugt (hvis før). 

 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

1.8 Jeg kontakter jer om en frivillig aktivitet (hhc-aktivitet, "Human Health 
Care") 

Dette afsnit finder anvendelse, hvis du kontakter Eisai om hcc-aktiviteter i forbindelse med Eisais 
"Human Health Care"-mission (hhc-mission). 

 
1.8.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, når du kontakter os, eller når vi kontakter dig i forbindelse med en hhc- 
aktivitet. 

 
1.8.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante i den sammenhæng, der er angivet i hhc-aktiviteten, og 
disse kan bl.a. omfatte: 

 
• navn, adresse, kontaktnummer/-numre og e-mailadresse, 
• dato for kontakt, 
• oplysninger om anmodningerne, 
• øvrige oplysninger, der måtte være nødvendige for at kunne udføre eller overveje hhc- 

aktiviteten og kontrakter, vi måtte have for hhc-aktiviteten. 
 

1.8.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig, anvendes kun til at sætte vores medarbejdere i stand til at tilbyde 
hhc-aktiviteten. 

 
De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er opfyldelsen af en kontrakt 
med dig og med henblik på Eisais legitime interesser. Dette gælder især Eisais legitime interesse i at 
forvalte hhc-projekterne og for at overholde Eisais forpligtelser i henhold til det gældende 
medicinaladfærdskodeks (f.eks. om videregivelse af oplysninger om værdioverførsler til dig). 

 
1.8.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Vi beholder dine oplysninger i 6 år fra datoen for anmodningen. 

 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 



 

1.9 Jeg er patient eller anden almindelig person 
Dette afsnit finder anvendelse, hvis du er patient eller anden almindelig person. Hvis du er en 
sundhedsfaglig person, henvises der til afsnittet Jeg er sundhedsfaglig ("sundhedsfaglig"). 

 

1.9.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du kontakter os for at bede om medicinske oplysninger eller for at 
anmelde potentielle sikkerheds- eller kvalitetsproblemer i forbindelse med et Eisai-produkt. Når du ytrer 
dig i et offentligt forum om et Eisai-produkt eller et behandlingsområde, som Eisai har interesse i, kan vi 
indhente aggregerede og anonymiserede oplysninger vedrørende din kommentar, medmindre vi er 
juridisk forpligtet til at indsamle identificerbare oplysninger. 

 

Bemærk, at Eisai ikke kan yde medicinsk rådgivning til almindelige personer, og vi henviser dig i stedet til 
det sundhedsfaglige personale, du måtte have adgang til, for at få medicinsk rådgivning og vejledning 
hos dem. Medicinske oplysninger kan være faktuelle oplysninger, der er tilgængelige for almindelige 
personer i en indlægsseddel for patienter, og disse kan eventuelt være relevante for dig. 

 
1.9.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante for de formål, der fremgår af 1.9.1, og disse kan omfatte, 
hvor du kontakter Eisai om et Eisai-produkt: 

 
• dit navn, 
• dine kontaktoplysninger, f.eks. adresse, e-mail eller telefonnummer, 
• oplysninger om din anmodning om medicinske oplysninger om et Eisai-produkt, 
• oplysninger om det potentielle sikkerheds- eller kvalitetsproblem med et Eisai-produkt, som du 

anmelder, 
• oplysninger om dig eller en anden person, der tager produktet (hvis du anmelder et potentielt 

sikkerhedsproblem), herunder alder, køn, helbredsmæssig lidelse samt kontaktoplysninger på 
den sundhedsfaglige person, der ordinerede produktet. 

 

Når du ytrer dig i et offentligt forum om et Eisai-produkt eller et behandlingsområde, som Eisai har 
interesse i, indsamler vi kun en minimal mængde oplysninger om de kommentarer, du har offentliggjort, 
og medmindre vi er juridisk forpligtet til at indsamle identificerbare oplysninger, indsamles 
oplysningerne kun i aggregeret form, som ikke identificerer dig. 

 
1.9.3 Hvordan bruger vi dine persondata? 
De oplysninger, vi indsamler fra dig og indhenter til de i 1.9.1 anførte formål, anvendes kun til: 

 
• at besvare din anmodning om medicinsk rådgivning ved at henstille dig til at kontakte det 

relevante sundhedsfaglige personale, 
• at besvare din anmodning om medicinske oplysninger ved at give dig faktuel information, der er 

tilgængelig i indlægsseddelen, og som er relevant for dit spørgsmål, og 
• at overholde Eisais juridiske forpligtelser, hvad angår rapportering af sikkerheds- eller 

kvalitetsproblemer i forbindelse med Eisais produkter. 
• at udsende vores kommunikation om behandlingsområder, som Eisai har interesse i. 

De retsgrundlag, vi lægger til grund for behandlingen af dine persondata, er alt efter relevans Eisais 
legitime forretningsinteresser (i forhold til at svare på anmodninger om medicinske oplysninger og 
informere om, hvordan vi kommunikerer vedrørende behandlingsområder, som Eisai har interesse i), 



 

data, der tydeligt offentliggøres og overholdelse af en juridisk forpligtelse (i forhold til rapportering af 
sikkerheds- og kvalitetsproblemer). 

 
1.9.4 Hvor længe beholder vi dine persondata? 
Hvis du kontakter os for at anmode om medicinske oplysninger, beholder vi en kopi af din anmodning og 
Eisais svar i 15 år fra datoen for din anmodning. Hvis du kontaktede os om et medicinsk eller 
sikkerhedsmæssigt anliggende i forbindelse med et Eisai-produkt, beholder vi dine oplysninger i 15 år, 
efter marketingtilladelsen for produktet udløb, jf. gældende lovgivning. Undtagen hvor vi er juridisk 
forpligtet til at opbevare data (i så fald gælder de tidligere opbevaringsperioder, der er angivet i 1.9.4 
heri), vil data, der indhentes fra et offentligt forum om et Eisai-produkt eller et behandlingsområde, som 
Eisai har interesse i, blive opbevaret i et aggregeret og anonymiseret format. 

 
 

Klik på dette link for at læse om dine rettigheder, dele dine oplysninger, se 
ændringer af denne erklæring om beskyttelse af persondata, og se, hvordan du 
kontakter os. 

 
 
 

1.10 Jeg er patientforedragsholder eller er blevet inviteret til at holde 
foredrag ved et Eisai-arrangement eller deltager i en Eisai-video 

Dette afsnit gælder for dig, hvis du er patientforedragsholder eller er blevet inviteret til at holde 
foredrag ved et Eisai-arrangement eller deltager i en Eisai-video. 

 
1.10.1 Hvornår indsamler vi oplysninger om dig? 
Vi indsamler oplysninger om dig, hvis du: 

 
• interagerer med Eisai-medarbejdere eller vores repræsentanter, 
• registrerer din interesse i og/eller deltager i arrangementer, der organiseres eller sponsoreres af 

Eisai, 
• er patientforedragsholder, der fortæller om din erfaring og din helbredstilstand ved et Eisai- 

organiseret arrangement som f.eks. et hhc-arrangement, 
• indvilliger i at holde foredrag ved et Eisai-organiseret arrangement som f.eks. 

medarbejderfordelsmessen, 
• deltager i en Eisai-video eller andet materiale. 

 
1.10.2 Hvilke oplysninger indsamler vi om dig? 
Vi indsamler kun oplysninger, der er relevante for de formål, der er angivet i 1.10.1, og dette kan 
omfatte: 

 
• dit navn, 
• dine kontaktoplysninger, f.eks. din adresse, din e-mail eller dit telefonnummer, 
• oplysninger om dit helbred, dine familiemedlemmer eller andre oplysninger, som du frivilligt 

deler eller stiller til rådighed for Eisai. 
 

1.10.3 Hvordan bruger vi dine personoplysninger? 



 

De oplysninger, vi indsamler fra dig, vil kun blive brugt til at: 
 

• lette dit besøg og din adgang til Eisai-arrangementet og hjælpe dig med at holde dit foredrag, 
• lette optagelsen af en video, som du deltager i, 
• lette produktionen af materialer i forbindelse med det arrangement, som du deltager i (f.eks. 

ved at tage billeder). 
 

De retsgrundlag, vi har for at behandle dine personoplysninger, er samtykke, at indgå et kontraktligt 
forhold med dig og med henblik på Eisais legitime interesse, hvilket specifikt er Eisais legitime interesse i 
at administrere sit hhc-program. 

 
1.10.4 Så længe opbevarer vi dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger i 2 år fra den dato, du holder foredraget. Hvis du deltager i en 
Eisai-video eller andet materiale, opbevarer vi disse oplysninger i 6 år fra datoen for offentliggørelsen 
eller et andet tidspunkt, som vi aftaler med dig. 



 

2 Rettigheder, deling af dine oplysninger, ændringer af denne erklæring om 
beskyttelse af persondata, og hvordan du kan kontakte os 

 

2.1 Hvad er dine rettigheder? 
Hvad angår de persondata, vi har indsamlet om dig, har du under visse omstændigheder ret til: 

 
1. at bede om indsigt i disse persondata, 
2. at bede om berigtigelse af disse persondata, 
3. at bede om sletning af disse persondata, 
4. at bede om, at vi begrænser behandlingen af disse persondata, 
5. at gøre indsigelse mod, hvordan vi behandler disse persondata, og 
6. at bede om en kopi af de persondata du har givet Eisai, i elektronisk format. 

 
Vi ekspederer alle anmodninger, der fremsættes, i overensstemmelse med gældende lovgivning om 
databeskyttelse. Det bør dog bemærkes, at der kan ligge en juridisk eller anden gyldig årsag til grund for, 
at Eisai ikke kan efterkomme hele eller dele af din anmodning. 

 

Hvis du har anmodet om, at vi sletter dine personoplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere disse 
personoplysninger. Hvis det ikke er muligt for os at slette eller anonymisere dine personoplysninger, 
tager vi forholdsregler for at forhindre brug af personoplysningerne og opbevarer dem sikkert, indtil vi 
er i stand til at slette eller anonymisere dem. 

 

Du kan også til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvad angår behandlingen af dine persondata, 
men dette påvirker ikke, hvorvidt det var lovligt at behandle oplysningerne forud for tilbagetrækningen 
af dit samtykke. 

 

Du har ret til at klage til en databeskyttelsesinstans, hvis du ikke er tilfreds med den måde, vi behandler 
dine oplysninger på. Du kan finde kontaktoplysninger på din lokale tilsynsmyndighed i tabellen 
nedenfor: 

 

Land Kontaktoplysninger 
Danmark Datatilsynet 

Borgergade 28, 5 
DK-1300 
København K 
Danmark 
www.datatilsynet.dk 

dt@datatilsynet.dk 

Sverige Datainspektionen 
Box 8114 
SE-104 20 Stockholm 
Sverige 

www.datainspektionen.se 

datainspektionen@datainsoktionen.se 

Norge Datatilsynet Postboks 8177 
Dep, N-0034 

http://www.datatilsynet.dk/
mailto:dt@datatilsynet.dk
http://www.datainspektionen.se/
mailto:datainspektionen@datainsoktionen.se


 

 Oslo 
Norge 

www.datatilsynet.no 

postkasse@datatilsynet.no 

Finland Tietosuojavaltuutetun toimisto/Dataombudsmannens byrå 
00521 Helsinki 
Finland 

www.tietosuoja.fi 

tietosuoja@om.fi 

 
 

Hvis du ønsker at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af de persondata, vi har indsamlet om 
dig, bedes du sende en e-mail til Data_Protection_EMEA@Eisai.net. 

 

2.2 Hvem deler vi oplysningerne med? 
Vi kan dele dine oplysninger med: 

 
• autoriserede teams og personer hos Eisai, 
• andre virksomheder i Eisai-koncernen (se også 2.3 nedenfor), 
• tredjepartsleverandører eller potentielle leverandører, der tilbyder relaterede tjenesteydelser 

eller forretningssystemer, som Eisai anvender til sikker behandling af dine persondata, 
• vores tilsynsmyndigheder og/eller øvrige kompetente myndigheder, der har beføjelserne til at 

anmode om videregivelse af de persondata, vi opbevarer, 
• et andet relevant organ inden for medicinalindustrien ved betaling eller anden overførsel af 

værdi til en sundhedsmedarbejder, 
• professionelle rådgivere, 
• medicinalvirksomheder, med hvem Eisai har et samarbejde om reklamering/markedsføring, 
• en køber eller potentiel køber af en virksomhed eller et aktiv, vi sælger (eller overvejer at 

sælge), og/eller 
• tredjeparter, hvor dette er et krav i henhold til loven. 

 
2.3 Deling af dine oplysninger uden for Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS) 
De persondata, vi indsamler fra dig, kan overdrages til lande uden for EØS, hvor Eisai driver forretning. 
Eisai er en international organisation, så vi driver virksomhed i en række lande, herunder Japan og USA. 

 

Vi benytter også tredjepartsleverandører til at tilvejebringe en række forretningsmæssige værktøjer, 
herunder dem, vi anvender til ansættelse, personaleadministration, tredjeparter inden for indkøb,  
jkmijufinans og kliniske forsøg, og vi deler dine persondata med sådanne tredjepartsserviceudbydere. 
Nogle af disse udbydere kan være beliggende uden for EØS. 

 

Visse lande uden for EØS har muligvis ikke en datatilsynsmyndighed, og/eller principper for 
databehandling og/eller registrerede personers rettigheder er muligvis ikke beskyttet i de pågældende 
lande, hvorfor du eventuelt ikke kan håndhæve dine rettigheder på samme måde, og de modtagende 

http://www.datatilsynet.no/
mailto:postkasse@datatilsynet.no
http://www.tietosuoja.fi/
mailto:tietosuoja@om.fi
mailto:Data_Protection_EMEA@Eisai.net


 

organisationer er eventuelt ikke juridisk forpligtede til at sikre dine data efter EU's standarder. Eisai 
tager alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes under sådanne 
omstændigheder. 

 

Vi opretholder procedurer for at sikre, at de tredjeparter, vi anvender, og som behandler dine 
persondata, herunder andre Eisai-virksomheder, overholder samme standarder som EØS for at beskytte 
dine persondata. Dette omfatter bl.a. gennemførelse af den fornødne due diligence-undersøgelse af 
tredjeparterne (f.eks. de sikkerhedsforanstaltninger, de har etableret for at beskytte oplysningerne) og 
indgåelse af kontrakter, der indeholder tilstrækkelige kontraktmæssige tiltag rettet mod beskyttelse af 
data. Disse kan bl.a. omfatte standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af EU's myndigheder som 
værende tilstrækkelige til at beskytte dine persondata. 

 

2.4 Ændringer af erklæringen om beskyttelse af persondata 
 

Denne erklæring om beskyttelse af persondata kan til enhver tid opdateres af Eisai. Besøg løbende 
www.eisainordics.cu for at se den seneste version. 

 

2.5 Kontakt os 
Du kan kontakte Eisais databeskyttelsesrådgiver og databeskyttelsesteam på denne e-mailadresse 
Data_Protection_EMEA@Eisai.net eller ved at skrive til ovenfor anførte adresse. 

http://www.eisainordics.cu/
mailto:Data_Protection_EMEA@Eisai.net
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