FERRING LÄÄKKEET OY:N TERVEYDENHUOLLON TOIMIJOIDEN KANSSA TEHTÄVÄN YHTEISTYÖN JULKISTAMISEEN LIITTYVÄN REKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
1

REKISTERINPITÄJÄ

Ferring Lääkkeet Oy, Y-tunnus 1927556-5, Keilaranta 10, 02150 Espoo, +358 207 401 440.
2

YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Marjukka Suomela, marjukka.suomela@ferring.com, +358 207 401 441.
3

REKISTERIN NIMI

Ferring Lääkkeet Oy:n terveydenhuollon toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön julkistamiseen liittyvä rekisteri.
4

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

4.1

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu Ferringin ja rekisteröidyn välillä olevaan sopimussuhteeseen tai Ferringin
oikeutettuun etuun, joka muodostuu rekisteröidyn ja Ferringin välisen asiallisen yhteyden perusteella. Siltä
osin kun kyse on tietojen julkaisemisesta Ferringin kotisivulla, käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan
suostumukseen.
4.2

Käsittelyn tarkoitukset

Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksenä Ferring on sitoutunut julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat
yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa. Tämä varmistaa yhteisen toiminnan
läpinäkyvyyden ja avoimuuden. Ferring julkaisee kotisivuillaan www.ferring.fi vuosittain taulukkomuotoisen
raportin, joka sisältää taloudelliset tiedot kaikesta julkistamisen piiriin kuuluvasta eri terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehdystä yhteistyöstä julkistamista edeltävän kalenterivuoden aikana.
Henkilötietojen julkaiseminen edellyttää aina rekisteröidyn suostumusta.
Jos rekisteröity ei anna suostumustaan tai kieltää tietojen julkaisemisen, tiedot merkitään julkaistavaan raporttiin siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa. Jos vastaanottaja antaa suostumuksensa julkistamiseen vain osaan vuoden aikana tehdystä yhteistyöstä, julkistetaan kaikki tämän vastaanottajan
kanssa tehty yhteistyö kyseisen vuoden ajalta yhteenvetomuotoisena.
Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa Ferringin konserniyhtiölle ja/tai ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.
5

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

5.1

Rekisteröityjen ryhmät

Rekisteriin tallennetaan tietoja terveydenhuollon ammattihenkilöistä, joiden kanssa Ferring tekee yhteistyötä
Ferringin tuotteisiin liittyvän koulutuksen, markkinoinnin, myynnin sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen
osalta.
5.2

Tietoryhmät

Rekisteröidystä tallennetaan ja julkaistaan tämän suostumuksella seuraavat tiedot:



Terveydenhuollon ammattilaisen nimi, pääasiallinen toimipaikka ja toimipaikan osoite.
Terveydenhuollon ammattilaiselle maksetun etuuden arvo ja laatu (rekisteröintikustannukset koulutuksiin ja kongresseihin, matka- ja majoituskustannukset, puhuja- ja konsultaatiopalkkiot).
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Rekisteröidystä tallennetaan seuraavat tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvät tiedot, jotka julkistetaan
koontitietona siten, ettei yksittäisen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa:



Terveydenhuollon ammattilaisen nimi, pääasiallinen toimipaikka ja toimipaikan osoite.
Terveydenhuollon ammattilaiselle maksetun etuuden arvo ja laatu (matka- ja majoituskustannukset,
palkkiot).

Lisäksi rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot, joita ei kuitenkaan missään tilanteissa julkaista:
 Henkilötunnus rekisteröidyn tunnistamista varten.
 Terveydenhuollon ammattilaisen antama suostumus tai kielto henkilötietojen julkaisemiseen.
6

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Ferring säilyttää tietoja itsellään viiden (5) vuoden ajan. Julkaistu rekisteri pidetään saatavilla Ferringin julkisilla kotisivuilla kolmen (3) vuoden ajan.
7

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:




Rekisteröity itse ja rekisteröidyn ja Ferringin väliseen yhteistyöhön liittyvät sopimukset ja yhteydenpito.
Ferringin konserniyhtiön käyttämä Polaris-järjestelmä, johon kirjataan rekisteröidyn ja Ferringin
konserniyhtiön tai muiden Ferringin tytäryhtiöiden väliseen yhteistyöhön liittyvät sopimukset ja yhteydenpito sekä muihin Suomen ulkopuolella järjestettäviin tapahtumiin liittyvät tiedot.
Ferringin asiakas- ja yhteistyökumppanirekisteri.

8

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Osa rekisteriin tallennetuista tiedoista (eritelty tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5.2) julkaistaan rekisteröidyn suostumuksella Ferringin avoimella kotisivulla. Jos suostumusta ei ole saatu tai rekisteröity kieltää tietojensa julkaisemisen, tiedot julkistetaan siten, ettei yksittäisen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa.
Muilta osin tietoja ei luovuteta Ferringin tai Ferringin lukuun toimivien tahojen ulkopuolelle muuten kuin
sopimuksen, erillisen suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.
9

KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin ylläpito-ohjelmistot on suojattu käyttäjäkohtaisella salasanalla. Käyttöoikeus on annettu vain sellaisille henkilöille, jotka tarvitsevat oikeutta tehtäviensä hoitamiseksi. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa ja paloturvallisessa kassakaapissa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
10

REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvia
käsittelytoimia, joita Ferring kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen
perusteena on Ferringin ja rekisteröidyn välinen yhteistyösuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesi. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Ferring voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
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11

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

11.1

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee
tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.
11.2

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Mikäli rekisteröity saa tiedon tai havaitsee, että häntä koskeva rekisteriin tallennettu henkilötieto on virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, rekisteröidyn tulee oma-aloitteisesti pyytää Ferringiltä tiedon
oikaisua, poistamista tai täydentämistä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.
Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi
siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Ferringin vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
11.3

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.
11.4

Muut oikeudet

Siltä osin kun henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on milloin
tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Ferringille tämän tietosuojaselosteen kohdan
12 mukaisesti.
12

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulisi ottaa yhteyttä Ferringiin. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan olemalla yhteydessä
postitse osoitteeseen: Ferring Lääkkeet Oy / toimitusjohtaja / Tietosuoja, PL 23, 02241 Espoo tai sähköpostitse
Ferring Global Privacy Office, privacy@ferring.com. Ferring voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
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