
 

 

Eisain tietosuojalausunnot 
 
 

Yrityksen Eisai AB ja sen sivutoimistojen (“Eisain” tai “meidän”) pääkonttori sijaitsee osoitteessa Svärdvägen 
3A, 182 33 Danderyd, Ruotsi. 

 
Nämä tietosuojalausunnot antavat tärkeitä tietoja siitä, miten keräämme henkilötietoja ja miten käytämme 
niitä. Ole hyvä ja valitse sopiva vaihtoehto alla olevasta luettelosta päästäksesi lukemaan soveltuvat 
tietosuojalausunnot. Ne selittävät, miten käytämme henkilötietojasi. 

 
• Haen työpaikkaa Eisailta 
• Olen terveydenhuollon ammattilainen (“HCP“) 
• Olen Eisain tuotteiden tai palveluiden tarjoaja 
• Käytän tätä verkkosivua 
• Työskentelen Eisaille 
• Olen käymässä Eisain tiloissa 
• Olen potilas Eisain rahoittamassa kliinisessä tutkimuksessa 
• Otan Eisaihin yhteyttä vapaaehtoistoimintaa koskien (hhc-toimintaa) 
• Olen potilas tai muu julkinen henkilö 
• Olen potilaspuhuja, minut on kutsuttu puhumaan Eisai-tapahtumaan tai osallistun Eisai-videoon 

Jos haluat kysyä, miten Eisai käsittelee sellaisia henkilötietojasi, joita Eisain tietosuojalausunnot eivät kata, 
ole hyvä ja ota yhteys osoitteeseen Data_Protection_EMEA@Eisai.net. 

mailto:Data_Protection_EMEA@Eisai.net


 

1.1 Haen työpaikkaa Eisailta 
Tämä osa koskee sinua, jos haet työpaikkaa Eisailta. 

 
1.1.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme sinusta tietoja, kun annat meille yhteystietosi, lähetät meille CV:si, haet meiltä paikkaa 
rekrytointipalvelun kautta tai joku työntekijöistämme suosittelee sinua meille. Saatamme joskus kerätä 
lisätietoja kolmansilta osapuolilta, kuten menneiltä työnantajiltasi, luottotietotoimistoilta tai muilta 
taustatietoja antavilta toimistoilta. 

 
1.1.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain tietoja, jotka ovat olennaisia työhakemustasi varten, kuten: 

 
• Kotiosoite, postinumero, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite 
• Työnumero(t) työpaikalla ja sähköpostiosoite 
• Syntymäpäivä 
• Työhistoria nykyiseltä ja menneiltä työnantajilta, tehtävänimikkeet, tehtävät, työajat, syy 

miksi lopettanut edellisissä työpaikoissa 
• Akateemiset tutkinnot ja ammattiyhteisöt 
• Passi ja työlupa ja/tai viisumitiedot 
• Valokuva(t) 
• Nykyinen palkka, nykyiset työedut ja irtisanomisaika 
• Ammatillinen koulutushistoriasi ja koulutussuunnitelmasi 
• Merkinnät kasvotusten, videolla tai puhelimitse suoritetuista haastatteluista 
• Tulokset psykometrisistä ja muista kokeista, joita on suoritettu työhönoton puitteissa 
• Tulokset työhönoton puitteissa suoritetuista tarkastuksista, mm. rikosrekisterin, ajokortin ja 

turvallisuutta koskevista tarkastuksista 
• Suosittelijat 
• Ajokortin tiedot 
• Kansallinen vakuutusnumero 
• Kyvyttömyys tai terveydentila, josta kerrot meille 
• Tiedot käynneistäsi verkkosivullamme (mm. IP-osoitteesi, maantieteellinen sijaintisi, 

selaimen tyyppi ja versio, käyttöjärjestelmä, viitelähde, käynnin kesto, katsotut sivut, 
navigointireitit)(ole hyvä ja katso ’Käytän tätä verkkosivua’) 

• Muut tiedot, joita annat työhönoton yhteydessä 
 

Jos et halua antaa pyytämiämme tietoja, ole hyvä ja ilmoita tästä rekrytointitoimistolle tai sille Eisain 
yhteyshenkilölle, jonka kanssa työskentelet. Voit myös ottaa yhteyttä Eisain tietosuojavaltuutettuun ja Eisain 
tietosuojatiimiin alla annetuissa yhteysosoitteissa. 

 
1.1.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinusta keräämiämme tietoja käytämme hakemuksesi käsittelyyn ja varmistaaksemme, että sovit asemaan, 
johon haet. Tarvitsemme tietojasi myös noudattaaksemme soveltuvia lakeja. Tietojasi voidaan lisäksi käyttää 
työsopimuksen hallinnointiin ja tarjoamiseen. 

 
Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla (esim. mahdollistaaksemme sinulle 
työhaastattelun) ja Eisain oikeutettujen intressien mukaisesti. Erityisesti huomioimme Eisain oikeutetun 
intressin värvätä työntekijöitä ja korjata ja parantaa Eisain verkkosivun käyttöä. Ilmoitathan meille, jos et 
jostain syystä voi antaa pyytämiämme tietoja työhönoton aikana. Huomaathan, että emme välttämättä voida 
käsitellä hakemustasi, jos et suostu antamaan tiettyjä tietoja. Tällaisiin tietoihin kuuluvat rikosrekisterisi ja 
turvatarkastukset. 



 

1.1.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Jos haet tiettyyn tehtävään, pidämme tietosi 12 kuukauden ajan sen tilivuoden päätyttyä, jonka aikana hait 
meille (Eisain tilivuosi päättyy 31. maaliskuuta). Jos esimerkiksi hait meille toukokuussa 2018, säilytämme 
tietojasi 12 kuukauden ajan alkaen 1. huhtikuuta 2019. 

 
Jos jätät työhakemuksen tai teet yleisen työtä koskevan kyselyn tämän verkkosivun kautta, ole hyvä ja katso 
1.4 alla nähdäksesi, kauanko säilytämme tiedon käynnistäsi verkkosivullamme. 

 
Jos sinulle tarjotaan työsopimusta, säilytämme henkilötietojasi Eisain työntekijöitä koskevien 
tietosuojalausuntojen mukaisesti (minkä näet yllä olevasta linkistä). 

 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



 

1.2 Olen terveydenhuollon ammattilainen (engl. Health Care Professional, eli 
“HCP“) 

Tämä osa koskee sinua, jos olet HCP. 
 

1.2.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme sinusta tietoja, jos: 

 
• Olet vuorovaikutuksessa Eisain työntekijöiden tai edustajiemme kanssa; 
• Ilmoitat olevasi kiinnostunut osallistumaan Eisain järjestämiin tai rahoittamiin tapahtumiin, kuten 

neuvottelukuntiin, kokouksiin tai konferensseihin; 
• Tarjoat Eisaille konsulttipalveluita; 
• Osallistut Eisain rahoittamiin kliinisiin tutkimuksiin ja/tai 
• Pyydät meiltä lääketieteellisiä tietoja tai raportoit meille Eisain tuotteita koskevista turvallisuus- tai 

laatukysymyksistä. 
 

1.2.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain kohdan 1.2.1 mukaisia tietoja, kuten: 

 
• Nimesi; 
• Yhteystietosi kuten osoitteesi, sähköpostisi tai puhelinnumerosi; 
• Ansioluettelosi ja ammattitiedot kuten lääketieteellisen erikoistumisen alueet, esitykset, joita olet 

pitänyt, tapahtumat, joihin olet osallistunut, ja tekemäsi julkaisut; 
• Menneet yhteishankkeesi Eisain kanssa; 
• Tiedot, jotka annat meille (esim. Eisai-tuotteiden käyttämisestä, kokemuksistasi niistä 

lääkinnällisessä työssäsi / potilaiden hoidossa tai tehdessäsi lääketieteellisten tietojen kyselyjä); 
• Päivämäärät ja lyhyt yhteenveto vuorovaikutuksistasi Eisain myyntiedustajien tai lääketieteellisen 

henkilöstön kanssa ja 
• Rahoitus- ja pankkitiedot, mutta vain jos nämä ovat tarpeen sen vuoksi, että voimme maksaa 

palveluistasi tai korvata kulut, joita on sinulle on koitunut, kun olet tarjonnut meille palveluitasi. 
 

Jos et halua antaa pyytämiämme tietoja, ole hyvä ja ilmoita tästä sille Eisain työntekijälle, jonka kanssa 
työskentelet. Voit myös ottaa yhteyttä Eisain tietosuojavaltuutettuun ja Eisain tietosuojatiimiin alla 
annetuissa yhteysosoitteissa. 

 
1.2.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme tietoja käytämme vain: 

 
• Tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi tietoja tai muutoin vastataksemme tiedusteluusi; 
• Noudattaaksemme soveltuvan lain tai käytännesääntöjen ja EFPIA:n vaatimuksia läpinäkyvästä 

tiedonannosta, esim. tiedottaaksemme sinulle tekemästämme maksusta tai arvonsiirrosta; 
• Noudattaaksemme lakeja, jotka vaativat meitä raportoimaan Eisain tuotteita koskevista turvallisuus- 

ja/tai laatukysymyksistä; 
• Kommunikoidaksemme kanssasi Eisai-tuotteista, joita annat potilaillesi; 
• Solmiaksemme kanssasi sopimuksen, mm. maksaaksemme konsultointipalveluista tai sopimistamme 

kuluista ja kirjataksemme tiedot tarpeellisista matkustus- ja majoituskuluista; 
• Noudattaaksemme Eisain velvollisuuksia, jotka liittyvät kliinisiä tutkimuksia koskeviin asetuksiin, 

esimerkiksi silloin, kun tutkijoiden nimet joudutaan lisäämään sääntelyviranomaisille toimitettaviin 
kliinisiin tutkimustuloksiin; 



 

• Tiedottaaksemme liiketoiminnan kehitysstrategioistamme ja parantaaksemme Eisain viestintää 
kanssasi; 

• Arvioidaksemme osallisuuttasi Eisain tulevissa toimissa ja/tai 
• Ottaaksemme sinuun yhteyttä kutsuaksemme sinut sinua mahdollisesti kiinnostaviin tapahtumiin, 

joita Eisai järjestää tai rahoittaa. 
 
 

Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla (koskien raportointia turvallisuus- tai 
laatukysymyksistä), sinun kanssasi solmimamme sopimuksen mukaisesti, suostumuksiasi vastaavalla tavalla 
(esim. sinulle tekemäämme arvonsiirtoa koskien), Eisain oikeutettujen intressien mukaisesti (arvioidaksemme 
mahdollista osallisuuttasi tulevissa toimissamme, tiedottaaksemme Eisain liiketoimintastrategiasta ja 
viestiäksemme kanssasi asianmukaisiin Eisai-toimintoihin liittyen). 

 
1.2.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Jos esitelmöit Eisain järjestämässä tapahtumassa, säilytämme tietojasi koko sen ajan, jonka laki tai 
käytännesäännöt sallivat. Näin varmistamme, että tiedonantomme on läpinäkyvää ja ettemme riko 
verotusta koskevia lakeja. Jos osallistut Eisain rahoittamaan kliiniseen tutkimukseen, säilytämme tietojasi 25 
vuoden ajan tutkimuksen päättymisen jälkeen, jotta pystymme noudattamaan kliinisiä tutkimuksia koskevia 
lakeja. Jos pyydät meiltä lääketieteellisiä tietoja, kopiota pyynnöstäsi ja Eisain vastauksesta säilytetään 15 
vuoden ajan pyyntösi päivämäärästä lähtien. Jos otamme sinuun yhteyttä Eisain tuotetta koskevassa 
lääketieteellisessä tai turvallisuuskysymyksessä, säilytämme tietojasi 15 vuoden ajan sen jälkeen, kun 
kyseisen tuotteen markkinointioikeus on rauennut soveltuvien lakien mukaisesti. 

 
 
 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 

 

 
1.3 Olen Eisain tuotteiden tai palveluiden tarjoaja 
Tämä osa koskee sinua, jos sinä tai yrityksesi tarjoaa tai haluaisi tarjota Eisaille tuotteita tai palveluita. 

 
1.3.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme tietoja sinusta, kun: 

 
• Ilmoitat meille haluavasi tarjota Eisaille tuotteitasi tai palveluitasi; 
• Pyydämme sinua tarjoamaan Eisaille tuotteitasi tai palveluitasi; 
• Tarjoat Eisaille tuotteitasi tai palveluitasi. 

 
1.3.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain kohdan 1.3.1 mukaisia tietoja, kuten: 

 
• Sinun nimesi sekä työntekijöidesi ja yrityksesi työntekijöiden nimet; 
• Yhteystietosi kuten osoitteesi, sähköpostisi tai puhelinnumerosi; 
• Taustatietojen tarkistus; 
• Menneet yhteytesi Eisaihin ja 
• Rahoitus- ja pankkitiedot. 

 
Jos et halua antaa pyytämiämme tietoja, ole hyvä ja ilmoita tästä sille Eisain työntekijälle, jonka kanssa 
työskentelet. Voit myös ottaa yhteyttä Eisain tietosuojavaltuutettuun ja Eisain tietosuojatiimiin alla 
annetuissa yhteysosoitteissa. 

 
1.3.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme tietoja käytämme vain: 

 
• Arvioidaksemme soveltuvuuttasi Eisain tuotteiden tai palvelujen tarjoajaksi; 
• Noudattaaksemme lakeja, mm. lahjusten vastaisia ja muita soveltuvia lakeja; 
• Noudattaaksemme kansainvälisiä ohjelmia kuten YK:n General Compactia; 
• Maksaaksemme sinulle tarjoamistasi tuotteista ja/ tai palveluista sen sopimuksen mukaisesti, jonka 

olet solminut kanssamme ja/tai 
• Noudattaaksemme yhteistä sopimustamme tuotteita ja/ tai palveluita koskien. 

 
Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla ja sinun kanssasi solmimamme 
sopimuksen mukaisesti (arvioidaksemme soveltuvuuttasi suhteessa tarjottuihin tuotteisiin ja palveluihin ja 
maksaaksemme sopimuksen mukaisesti tarjoamistasi tuotteista ja palveluista) ja Eisain oikeutettujen 
intressien mukaisesti (arvioidaksemme soveltuvuuttasi tulevana tuotteiden ja palvelujen tarjoajana). 

 
1.3.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Jos olet tarjonnut Eisaille tuotteita ja/tai palveluita, säilytämme tietojasi enintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, 
kun viimeksi olimme sinuun yhteydessä sopimuksen mukaisesti. Jos olet ottanut yhteyttä Eisaihin muusta 
syystä kuin tarjotaksesi tuotteita ja/tai palveluita, säilytämme tietojasi enintään 10 vuoden ajan sen jälkeen, 
kun viimeksi olimme sinuun yhteydessä. Säilytämme maksutiedot niistä maksuista, joita Eisai on tehnyt 
sinulle tuotteista ja/tai palveluista 15 vuotta sen tilivuoden jälkeen, jona viimeinen maksumme tuotteistasi 
ja/tai palveluistasi tapahtui. Näin Eisai voi noudattaa EMEA-alueen laillisia vaatimuksia kirjanpitoaan koskien. 



Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 

 

1.4 Käytän tätä verkkosivua 
Tämä osa koskee sinua, jos käytät tätä verkkosivua. 

 
1.4.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme tietoja sinusta, kun: 

 
• Tulet tälle verkkosivulle; 
• Täytät verkossa työhakemuksen tai teet yleisen kyselyn työpaikoista (ole hyvä ja katso myös 1.1 yllä); 
• Otat meihin yhteyttä tai annat tietoja tämän verkkosivun kautta. 

 
1.4.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme ainoastaan kohdan 1.4.1 yllä mukaisia tietoja, kuten: 

 
• Nimesi; 
• Yhteystietosi kuten osoitteesi, sähköpostisi tai puhelinnumerosi; 
• Nykyinen palkkasi, irtisanomisaikasi ja sijaintisi; 
• Tiedot käynneistäsi verkkosivullamme (mm. IP-osoitteesi, maantieteellinen sijaintisi, selaimen tyyppi 

ja versio, käyttöjärjestelmä, viitelähde, käynnin kesto, katsotut sivut, navigointireitit) ja 
• Muut tiedot, joita saatat antaa meille tämän verkkosivun kautta. 

 
1.4.3 Evästeet 
Tämä verkkosivu käyttää evästeitä. Eväste on pieni kirjaimista ja numeroista koostuva tiedosto, joka ladataan 
tietokoneellesi, kun tulet tälle verkkosivulle ja käytät sitä. Tällä sivulla käytetyt evästeet palvelevat 
analysoinnin tarkoitusta. 

 
Tällaiset evästeet keräävät tietoja verkkosivumme kävijöistä, jotta näemme kävijöiden määrän ja miten he 
käyttävät verkkosivua. Nämä tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivun toimintaa. Tällä sivulla käytetyt 
analyyttiset evästeet eivät ole tunkeilevia, ja ne keräävät vain nimetöntä tietoa. 

 
1.4.4 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme tietoja käytämme vain: 

 
• Nähdäksemme kävijöiden määrän, miten he käyttävät verkkosivua ja miten voisimme parantaa 

verkkosivun toimintaa; 
• Tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi tietoja ja 
• Käsitelläksemme työhakemuksen tai tekemäsi yleisen kyselyn työpaikoista (Jos jätät työhakemuksen 

tai teet yleisen kyselyn työpaikoista, ole hyvä ja katso 1.1.3 yllä). 
 

Käsittelemme henkilötietojasi Eisain oikeutettujen intressien mukaisesti. Erityisesti huomioimme Eisain 
oikeutetun intressin korjata ja parantaa Eisain verkkosivun käyttöä vastaamalla verkkosivun käyttäjien 
yhteydenottoihin. 

 
1.4.5 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Jos jätät työhakemuksen tai teet yleisen kyselyn työpaikoista, ole hyvä ja katso 1.1.4 yllä. Tiedot käynnistäsi ja 
yleisistä kyselyistä säilytetään 6 vuoden ajan käynnin tai kyselyn jälkeen. Analyyttisten evästeiden tiedot 
säilytetään 14 kuukauden ajan. 



 

1.5 Työskentelen Eisaille 
Tämä osa koskee sinua, jos työskentelet Eisaille pysyvästi, tilapäisesti, alihankkijana, konsulttina tai 
työnvälityspalvelun kautta. 

 
1.5.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme tietoja sinusta, kun: 

 
• Työskentelet Eisaille pysyvästi tai tilapäisesti tai 
• Olet suostunut tarjoamaan Eisaille palveluita alihankkijana, konsulttina tai 

työnvälityspalvelun kautta. 
 

1.5.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain tietoja, jotka ovat olennaisia työskentelyäsi varten, kuten: 

 
• Nimi, kotiosoite, postinumero, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite 
• Syntymäpäivä ja -paikka 
• Työhistoria nykyiseltä ja menneiltä työnantajilta, tehtävänimikkeet, tehtävät, työajat 
• Akateemiset tutkinnot ja ammattiyhteisöt 
• Passin ja työviisumin tiedot (mukaan lukien syntymätodistuksen, jos passi ei ole saatavilla) 
• Valokuva(t) 
• Nykyinen palkka, nykyiset työedut ja irtisanomisaika 
• Ammatillinen koulutushistoriasi ja koulutussuunnitelmasi 
• Merkinnät kasvotusten, videolla tai puhelimitse suoritetuista haastatteluista 
• Tulokset psykometrisistä kokeista, joita on suoritettu työhönoton puitteissa 
• Tulokset työhönoton puitteissa suoritetuista tarkastuksista, mm. rikosrekisterin ja 

turvallisuutta koskevista tarkastuksista 
• Suosittelijat 
• Ajokortin tiedot (riippuen toimenkuvasta) 
• Kansallinen vakuutusnumero 
• Terveydentila, josta kerrot meille 
• Siviilisääty 
• Lähiomaiset ja lapset 
• Ajoneuvon rekisterinumero(t) 
• CCTV-kuvat ja tiedot käynneistäsi Eisain rakennukseen/rakennuksiin 
• Pankkitilinumero 
• Työmatkojen tiedot 
• Sisäisten tutkintojen tiedot, kuritoimenpiteet ja valitusmenettelyt 
• Tiedot suoriutumisesta ja arvioinneista 
• Sukupuoli 
• Muut antamasi tiedot 

 
Saatamme myös kerätä tietoja, jotka liittyvät läsnäoloosi ja/tai apuusi Eisai-tapahtumissa (mukaan lukien 
valokuvat sinusta näissä tapahtumissa), ja työhösi Eisailla. 

 
1.5.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Tietoja, joita keräämme sinusta, käytetään asiaa koskevien lakien noudattamiseen. Tietojasi voidaan lisäksi 
käyttää Eisain henkilöstön työsopimusten ja liiketoimintojen hallinnointiin ja helpottamiseen. Niitä voidaan 
myös käyttää Eisain mainostamiseen (sosiaalisen median ja muiden mediakanavien kautta) sekä sisäisessä 
viestinnässä. 



 

Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla (mukaan lukien työlainsäädännön), 
toimiaksemme työsopimuksen mukaisesti, arvioidaksemme työntekijöidemme suoritustasoa, 
suostumuksellasi työhön liittyviä etuja ja myynninedistämistä koskien ja Eisain oikeutettujen intressien 
mukaisesti. Erityisesti huomioimme Eisain oikeutetun intressin hallinnoida henkilöstöään. 

 
1.5.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Henkilöstöosasto säilyttää henkilöstötiedostoja 6 vuoden ajan työsopimuksen päätyttyä. Jos kuulut kliinisten 
tutkimusten tiimiin, ansioluettelosi, työkuvauksesi ja koulutustietosi säilytetään 25 vuoden ajan 
työsopimuksen päättymisen jälkeen kliinisiä tutkimuksia koskevien lakien noudattamista varten. Jos olet 
suorittanut terveysseurantaohjelman, nämä tiedot säilytetään 40 tai 6 vuoden ajan työsuhteen päättymisen 
jälkeen sen mukaan, kumpi näistä on pidempi. 

 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



 

1.6 Olen käymässä Eisain tiloissa 
Tämä osa koskee sinua, jos olet käymässä Eisain tiloissa. 

 
1.6.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme sinusta tietoja, kun olet käymässä Eisain tiloissa. 

 
1.6.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain kohdassa 1.6.1 yllä mainittuja tietoja, kuten: 

 
• Nimi, osoite, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite 
• Edustamasi yritys 
• Käyntisi päivämäärä ja kellonaika 
• Käyntisi tarkoitus 
• Valokuva(t) 
• Ajoneuvon rekisterinumero(t) 
• CCTV-kuvat ja tiedot käynneistäsi Eisain rakennukseen/rakennuksiin 
• Muut antamasi tiedot, kuten jos pyydät erityispaikoitusta autollesi 

 
1.6.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Keräämiämme tietoja käytetään vain helpottamaan käyntejäsi Eisain tiloihin sekä laillisten 
velvollisuuksiemme noudattamista. 

 
Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla, (mahdollisella) suostumuksellasi ja Eisain 
oikeutettujen intressien mukaisesti. Erityisesti huomioimme Eisain oikeutetun intressin varmistaa, että sen 
tiloihin pääsee helposti ja turvallisesti. 

 
1.6.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Säilytämme tietosi yhden vuoden käyntisi jälkeen helpottaaksemme mahdollisia tulevia käyntejäsi tänä 
aikana. Jos et käy Eisain tiloissa uudelleen ja haluat tietosi poistettavan varhemmin, ole hyvä ja ilmoita tästä 
sille Eisain työntekijälle, jonka kanssa olet ollut tekemisissä tai ota yhteyttä Eisain tietosuojavaltuutetuun tai 
tietosuojatiimiin alla annetuissa yhteysosoitteissa. 

 
 
 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



 

1.7 Olen potilas Eisain rahoittamassa kliinisessä tutkimuksessa 
Tämä osa koskee sinua, jos olet potilas Eisain rahoittamassa kliinisessä tutkimuksessa. Saat myös tarkat tiedot 
Suostumuslomakkeesta / Potilaan tietolehtisestä (ICF), joka sinun tulisi allekirjoittaa ennen kuin osallistut 
kliiniseen tutkimukseen. 

 
1.7.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme sinusta tietoja, kun osallistut Eisain rahoittamaan kliiniseen tutkimukseen. 

 
1.7.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme tällöin vain sellaisia tietoja, jotka ovat olennaisia Eisain rahoittamalle kliiniselle tutkimukselle. 
Tutkimuksen suorittava instituutio (sairaala/klinikka) saattaa kerätä seuraavia tietoja Eisain puolesta: 

 
• Nimi, osoite, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite 
• Sukupuoli 
• Syntymäpäivä (jos sallittu maassasi) ja ikä 
• Etninen alkuperä 
• Terveydentila 
• Pituus ja paino 
• Lääkintähistoria, menettelyt, kokeiden tulokset ja muu terveyttä koskeva tieto, jota on 

kerätty sinusta tutkimuksen osallistujana 
 

Kliinisen tutkimuksen yksityisyyden ja tieteellisen eheyden takaamiseksi nimeäsi ja osoitettasi ei ilmoiteta 
klinikan/sairaalan ulkopuolella. Ne korvataan koodilla. Tämä koodi liitetään rekistereihin tai näytteisiin, jotka 
välitetään rahoittajalle ja palvelujen tarjoajille, jotka liittyvät tähän kliiniseen tutkimukseen. Vain 
tutkijalääkäri ja valtuutetut henkilöt voivat yhdistää tämän koodin nimeesi erään luettelon avulla. 

 
1.7.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme tietoja käytetään vain kliiniseen tutkimukseen. ICF selittää tämän sinulle 
yksityiskohtaisesti. 

 
Potilasasiakirjojasi ja kliiniseen tutkimukseen kerättyjä tietoja pääsevät näkemään: 

 
• Rahoittajan valtuuttamat henkilöt ja/tai tutkimuksen järjestävä yritys ja/tai heihin liittyvät 

yritykset; ja/tai 
• Valvojat, tarkastajat, laboratorioiden edustajat ja muut oikeutetut kolmannet osapuolet tai 

konsultit, jotka auttavat rahoittajaa; ja/tai 
• Terveys- tai valvontaviranomaiset, kuten USA:n FDA (Food and Drug Administration) ja/tai 
• Eettiset komiteat, jotka tarkistavat, että tutkimus suoritetaan oikein. 

 
Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelyyn on joko: 

 
• suostumuksesi 
• Eisain oikeutetut edut (tieteellisen tutkimuksen suorittamiseksi farmaseuttisten tuotteiden / 

tutkimuslääkkeiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta); 
• velvoitteiden noudattaminen (kliinisiä tutkimuksia koskevien lakien mukaisesti ja koskien 

turvallisuus- ja laatuongelmien raportointia); 
• kansanterveyden yleinen etu, kuten lääkevalmisteiden korkeiden laatu- ja 

turvallisuusstandardien varmistaminen (koskien turvallisuus- ja laatuongelmien raportointia) 
ja 

• tieteellinen tutkimus. 



 

 
 

1.7.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Kaikki tämän tutkimuksen aikana sinusta kerätty tieto (paitsi näytteet) tallennetaan ainakin 25 vuodeksi. 
Näytteitä voidaan säilyttää testausta varten enintään 15 vuoden ajan tutkimuksen päättymisestä tai kunnes 
näyte on käytetty loppuun (jos ennen). 

 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



 

1.8 Otan Eisaihin yhteyttä vapaaehtoistoimintaa koskien (hhc-toimintaa) 
Tämä osa koskee sinua, jos otat Eisaihin yhteyttä vapaaehtoistoimintaa koskien (hhc-toimintaa, engl. Human 
Health Care). 

 
1.8.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme sinusta tietoja, kun otat meihin yhteyttä hhc-toimintaa koskien. 

 
1.8.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain hhc-toiminnalle olennaisia tietoja, kuten: 

 
• Nimi, osoite, puhelinnumero(t) ja sähköpostiosoite 
• Yhteydenoton päivämäärä 
• Pyyntöjen yksityiskohdat 
• Muu tieto, joka on tarpeen hhc-toiminnan suorittamiseksi tai arvioimiseksi tai mahdollista 

sopimusta varten, joka meillä on kyseistä hhc-toimintaa koskien 
 

1.8.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme tietoja käytetään vain, jotta henkilöstömme voi harjoittaa kyseistä hhc-toimintaa. 

 
Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla ja Eisain oikeutettujen intressien 
mukaisesti. Erityisesti huomioimme Eisain oikeutetun intressin hallinnoida hhc-toimintaa ja Eisain lääkealan 
käytännesäännöistä johtuvat velvollisuudet (kuten tiedottaminen sinulle tehdystä arvonsiirrosta). 

 
1.8.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Säilytämme tietojasi 6 vuoden ajan pyynnön päivämäärän jälkeen. 

 
Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



 

1.9 Olen potilas tai muu julkinen henkilö 
Tämä osa koskee sinua, jos olet potilas tai muu yksityinen henkilö ottamassa yhteyttä Eisaihin koskien Eisain 
tuotetta. Jos olet terveydenhuollon ammattillainen, ole hyvä ja katso osa Olen terveydenhuollon 
 ammattilainen (“HCP”). 

 

1.9.1 Milloin keräämme tietoja sinusta? 
Keräämme sinusta tietoja, jos pyydät meiltä lääketieteellisiä tietoja tai raportoit meille Eisain tuotteita 
koskevista turvallisuus- tai laatukysymyksistä. Jos kommentoit julkisella foorumilla jotakin Eisai-tuotetta tai 
Eisain kiinnostuksen kohteena olevaa käyttöaihetta, saatamme hankkia kommenttiin liittyviä koottuja ja 
anonymisoituja tietoja, ellei meillä ole laillista velvollisuutta kerätä tunnistettavia tietoja. 

 
Huomaathan, ettei Eisai voi antaa lääketieteellisiä neuvoja yksityisille henkilöille. Suosittelemme kääntymään 
oman terveydenhuollon ammattilaisesi puoleen. Lääketieteellisiä tietoja voidaan antaa Potilaan 
tietolehtisestä (engl. Patient Information Leaflet, PIL), jos ne liittyvät kysymykseesi. 

 
1.9.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Jos otat yhteyttä Eisaihin Eisai-tuotteeseen liittyen, keräämme vain kohdan 1.9.1 mukaisia tietoja, kuten: 

 
• Nimesi; 
• Yhteystietosi kuten osoitteesi, sähköpostisi tai puhelinnumerosi; 
• Yksityiskohdat esittämästäsi Eisain tuotteen lääketieteellisiä tietoja koskevasta pyynnöstä; 
• Yksityiskohdat raportoimistasi Eisain tuotteen turvallisuus- tai laatukysymyksistä; 
• Tiedot sinusta tai toisesta henkilöstä, joka on käyttänyt kyseistä tuotetta (jos raportoidaan 

mahdollinen turvallisuuskysymys), mukaan lukien ikä, sukupuoli, terveydentila ja sen 
terveydenhuollon ammattilaisen yhteystiedot, joka määräsi lääkkeen. 

 
Jos kommentoit julkisella foorumilla jotakin Eisai-tuotetta tai Eisain kiinnostuksen kohteena olevaa 
käyttöaihetta, hankimme kommentteihin liittyviä pelkkiä vähimmäistietoja. Ellei meillä ole laillista 
velvollisuutta kerätä tunnistettavia tietoja, ne hankitaan vain kootussa muodossa, josta sinua ei tunnisteta. 

 
1.9.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme ja kohdassa 1.9.1 mainittuja tarkoituksia varten hankkimiamme tietoja käytämme vain: 

 
• Vastataksemme pyyntöösi saada lääketieteellisiä neuvoja opastamalla sinua kääntymään 

terveydenhuollon ammattilaisesi puoleen; 
• Vastataksemme pyyntöösi saada lääketieteellisiä tietoja tarjoamalla tietoa PIL:stä, jos se liittyy 

kysymykseesi; 
• Noudattaaksemme Eisain laillisia velvollisuuksia turvallisuus- tai laatukysymyksien raportointiin 

liittyen. 
• Viestiäksemme Eisain kiinnostuksen kohteena olevasta käyttöaiheesta. 

 
Käsittelemme henkilötietojasi olennaisten lakien vaatimalla tavalla ja, soveltuvissa määrin, Eisain 
oikeutettujen intressien mukaisesti (liittyen lääketieteellisten tietojen pyyntöihin ja viestintään Eisain 
kiinnostuksen kohteena olevista käyttöaiheista), käyttäen oikeusperusteena kiistattomasti julkiseksi 
saatettua tietoa ja laillisten velvollisuuksiemme mukaisesti (tuotteita koskeviin turvallisuus- tai 
laatukysymyksiin liittyen). 

 
1.9.4 Miten pitkään säilytämme tietojasi 
Jos pyydät meiltä lääketieteellisiä tietoja, kopio pyynnöstäsi ja Eisain vastauksesta säilytetään 15 vuoden ajan 
pyyntösi päivämäärästä lähtien. Jos otamme sinuun yhteyttä Eisain tuotetta koskevassa lääketieteellisessä tai 



 

turvallisuuskysymyksessä, säilytämme tietojasi 15 vuoden ajan sen jälkeen, kun kyseisen tuotteen 
markkinointioikeus on rauennut soveltuvien lakien mukaisesti. Kaikki tiedot, jotka on saatu julkisista 
foorumeista koskien Eisai-tuotteita tai Eisain kiinnostuksen kohteena olevia käyttöaiheita, säilytetään 
kootussa ja anonymisoidussa muodossa, lukuun ottamatta tapauksia, joissa meillä on lakisääteinen 
velvollisuus säilyttää tietoja (jolloin tässä kohdassa 1.9.4 ilmoitettuja aiempia säilytysaikoja sovelletaan). 

 
 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 

 

 
1.10 Olen potilaspuhuja, minut on kutsuttu puhumaan Eisai-tapahtumaan 

tai osallistun Eisai-videoon 
Tätä kohtaa sovelletaan, jos olet potilaspuhuja, sinut on kutsuttu puhumaan Eisai-tapahtumaan tai 
osallistut Eisai-videoon. 

 
1.10.1 Milloin keräämme sinusta tietoja? 
Keräämme sinusta tietoja, jos: 

 
• Asioit Eisain työntekijöiden tai edustajiemme kanssa; 
• Rekisteröit kiinnostuksesi Eisain järjestämiin tai sponsoroimiin tapahtumiin ja/tai osallistut 

niihin; 
• Olet potilaspuhuja ja kerrot kokemuksistasi ja sairaudestasi Eisain järjestämässä tapahtumassa, 

kuten hhc-tapahtumassa; 
• Suostut puhumaan Eisain järjestämässä tapahtumassa, kuten työntekijöiden etuisuusmessuilla; 
• Osallistut Eisai-videoon tai muuhun materiaaliin. 

 
1.10.2 Mitä tietoja keräämme sinusta? 
Keräämme vain tietoja, jotka ovat merkityksellisiä kohdassa Error! Reference source not found. 
mainittujen tarkoitusten kannalta. Näihin voi sisältyä mm. seuraavat: 

 
• Nimesi; 
• Yhteystietosi, kuten osoitteesi, sähköpostiosoitteesi tai puhelinnumerosi; 
• Tietoja terveydestäsi ja perheenjäsenistäsi tai muita tietoja, joita luovutat vapaaehtoisesti tai 

annat Eisain käyttöön. 
 

1.10.3 Miten käytämme henkilötietojasi? 
Sinulta keräämiämme tietoja käytetään vain seuraaviin tarkoituksiin: 

 
• Helpottamaan käyntiäsi Eisai-tapahtumissa ja pääsyä niihin sekä auttamaan esitysten 

pitämisessä; 
• Helpottamaan taltioimaan videoita, joihin osallistut; 
• Helpottamaan materiaalien tuottamista tapahtumiin, joihin osallistut (esimerkiksi ottamalla 

valokuvia). 
 

Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet ovat suostumus, kanssasi solmitun sopimuksen täytäntöön 
paneminen ja Eisain oikeutetut edut, erityisesti Eisain oikeutetut edut sen hhc-ohjelman hallinnoinnissa. 



 

1.10.4 Kuinka pitkän ajan säilytämme tietojasi 
Säilytämme tietojasi kahden vuoden ajan siitä, kun pidät esityksesi. Jos osallistut Eisai-videoon tai 
muuhun materiaaliin, säilytämme näitä tietoja kuuden vuoden ajan julkaisupäivämäärästä tai muun 
ajanjakson, jonka olemme sopineet kanssasi. 

 
 

Ole hyvä ja klikkaa tätä linkkiä lukeaksesi oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista 
Eisain tietosuojalausuntoihin ja yhteystiedoistamme. 



 

2 Oikeuksistasi, tietojesi jakamisesta, muutoksista Eisain tietosuojalausuntoihin 
ja yhteystiedoistamme 

 
2.1 Mitkä ovat oikeutesi? 
Sinulla on olosuhteista riippuen seuraavat oikeudet koskien niitä henkilötietoja, joita olemme sinusta 
keränneet: 

 
1. Oikeus pyytää pääsyä näihin henkilötietoihin, 
2. Oikeus pyytää korjausta näihin henkilötietoihin, 
3. Oikeus pyytää näiden henkilötietojen poistamista, 
4. Oikeus pyytää meitä rajoittamaan näiden henkilötietojen käsittelyä, 
5. Oikeus vastustaa tapaa, jolla käsittelemme näitä henkilötietoja ja 
6. Oikeus pyytää näistä henkilötiedoista sähköinen kopio. 

 
Noudatamme soveltuvia tietosuojalakeja kaikkia tällaisia pyyntöjä koskien. Huomioithan silti, että Eisai 
saattaa olla kykenemätön toteuttamaan pyyntösi kokonaan tai osittain laillisista tai muista pätevistä syistä. 

 
Jos olet pyytänyt henkilötietojesi poistamista, me joko poistamme tai anonymisoimme kyseiset henkilötiedot. 
Jos emme voi poistaa tai anonymisoida henkilötietojasi, varmistamme, että henkilötietoja ei voida käyttää ja 
että niitä säilytetään turvallisesti, kunnes voimme poistaa tai anonymisoida ne. 

 
Voit myös perua suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin vain, mutta tämä ei vaikuta näiden 
tietojen käsittelyyn ennen perumista. 

 
Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme 
tietojasi. Löydät paikallisen tietosuojaviranomaisesi yhteystiedot alla olevasta taulukosta: 

 
Maa Yhteystiedot 
Tanska The Data Protection Agency (Datatilsynet) 

Borgergade 28, 5 
DK-1300 
Copenhagen K 
Denmark 
Puhelin +45 33 19 32 00 

www.datatilsynet.dk 

dt@datatilsynet.dk 

Ruotsi Datainspektionen 
Box 8114 
SE-104 20 Stockholm 
Sweden 

www.datainspektionen.se 

datainspektionen@datainsoktionen.se 

Norja The Data Protection Authority 

P.O. Box 8177 
Dep, N-0034 
Oslo 
Norway 

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


 

 www.datatilsynet.no 

postkasse@datatilsynet.no 

Suomi Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Ratapihantie 9, 6. krs. 
00521 Helsinki 
Suomi 

www.tietosuoja.fi 

tietosuoja@om.fi 

 
 

Jos haluat pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai niiden korjausta tai poistoa, ole hyvä ja lähetä sähköposti 
osoitteeseen Data_Protection_EMEA@Eisai.net. 

 
2.2 Kenen kanssa jaamme tietosi? 
Saatamme jakaa tietosi seuraavien kanssa: 

 
• Eisain valtuutetut tiimit ja henkilöt; 
• Muut Eisai-ryhmän elimet (katso myös 2.3 alla); 
• Kolmannet osapuolet niiden liitännäisten palveluiden tai asiointijärjestelmien tarjoajina tai 

mahdollisina tarjoajina, joita Eisai käyttää käsitelläkseen tietojasi turvallisesti; 
• Valvojamme ja/tai muut pätevät auktoriteetit, joilla on valtuudet pyytää tallentamiemme 

henkilötietojen saamista; 
• Muut asiaankuuluvat lääketeollisuuden tahot julkistettaessa terveydenhuollon ammattilaiselle 

suoritettuja maksuja tai arvonsiirtoja; 
• Ammattimaiset neuvonantajat; 
• Lääkeyhtiöt, joiden kanssa Eisailla on yhteiskampanja-/yhteismarkkinointisuhde; 
• Tarjoamamme tuotteen (tai tarjottavaksi harkitsemamme tuotteen) tai palvelun ostaja tai 

mahdollinen ostaja ja/tai 
• Kolmannet osapuolet, kun laki näin vaatii. 

 
2.3 Tietojesi jakaminen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella 
Sinusta keräämämme henkilötiedot saatetaan siirtää ETA:n ulkopuolelle maihin, joissa Eisai toimii. 
Kansainvälisenä järjestönä Eisai toimii useissa maissa, kuten Japanissa ja USA:ssa. 

 
Käytämme myös kolmansia osapuolia tarjoajina ja hyödyntääksemme useita elinkeinoelämän välineitä, 
mukaan lukien työhönotossa, henkilöstön hallinnoinnissa, hankinnassa ja rahoituksessa. Lisäksi käytämme 
kliinisten kokeiden palveluntarjoajia. Jaamme henkilötietosi näiden osapuolten kanssa. Jotkin näistä tahoista 
voivat olla ETA:n ulkopuolella. 

 
Joillakin ETA:n ulkopuolisilla mailla ei välttämättä ole tietosuojaviranomaista ja/tai tietojenkäsittelyä koskevia 
periaatteita ja/tai niissä ei sovelleta rekisteröityjen oikeuksia, joten et ehkä voi käyttää oikeuksiasi samalla 
tavalla. Toisten maiden järjestöjä ei aina voi vaatia toimimaan EU:n standardien mukaisesti. Eisai pyrkii kaikin 
tarvittavin toimin varmistamaan, että henkilötietojasi suojellaan tällaisissa tilanteissa. 

 
Me huolehdimme, että kaikki kolmannet osapuolet ja Eisain elimet, joiden kanssa toimimme, noudattavat 
samoja standardeja henkilötietojesi suojaamiseksi kuin ETA:n maissa. Täten suoritamme tarvittavia 
tarkastuksia (esim. niitä turvallisuustoimenpiteitä koskien, joilla he suojaavat tietoja) ja solmimme 

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


 

sopimuksia, joiden nojalla tietoja suojataan riittävästi. Saatamme tällaisissa sopimuksissa käyttää EU:n 
auktoriteettien standardeja sopimusmääräyksistä varmistuaksemme, että henkilötietojasi suojataan 
riittävästi. 

 

2.4 Muutokset Eisain tietosuojalausuntoihin 
Eisai voi päivittää näitä tietosuojalausuntoja ajoittain. Ole hyvä ja käy verkkosivulla 
http://eisainordics.eu/nähdäksesi aina uusimman version. 

 

2.5 Yhteystietomme 
Voit myös ottaa yhteyttä Eisain tietosuojavaltuutettuun ja Eisain tietosuojatiimiin käyttämällä 
sähköpostiosoitetta Data_Protection_EMEA@Eisai.net tai kirjoittamalla yllä annettuun osoitteeseen. 

http://eisainordics.eu/
mailto:Data_Protection_EMEA@Eisai.net
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