Informasjon om håndtering av personopplysninger i forbindelse
med deltakelse på møter/arrangementer.
Novo Nordisk Scandinavia AS er forpliktet til å følge kravene til sikker håndtering av
personopplysninger. Denne informasjonen forklarer hvordan vi behandler (f.eks. samler
inn, bruker, lagrer og deler) dine personopplysninger. Dine personopplysninger vil bli
håndtert I tråd med denne informasjonen og gjeldende regelverk..
1. HVEM ER VI?
Selskapet/firmaet som er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger er:
Novo Nordisk Scandinavia AS
Nydalsveien 28
Postboks 4814 Nydalen
0484 Oslo, Norge
Org.nr: 918 229 353
Kundeservice-norge@novonordisk.com
+47 22 18 50 51
Du kan alltid kontakte Novo Nordisk Scandinavia AS og den lokale (norske) ansvarlige for
håndtering av personopplysninger (lokal kontaktperson for konsernets
personvernombud) ved å sende en e-post til PRIVACY-Norway@novonordisk.com hvis du
har spørsmål eller er bekymret for hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Du kan
også kontakte konsernets personvernombud via privacy@novonordisk.com.
2. HVORDAN SAMLER VI PERSONOPPLYSNINGER OM DEG?
Vi får dine personopplysninger fra følgende kilder:
• Fra deg direkte
• Fra leverandører eller konsulenter (reisebyrå, arrangement-arrangør/event-byrå)
3. HVORFOR HÅNDTERER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi behandler personopplysninger om deg for følgende formål:
•
•
•
•
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For
For
For

å
å
å
å

etterkomme bransjens krav til transparens (verdioverføringer til Helsepersonell)
arrangere en konferanse eller et arrangement/møte
kunne refundere deg eventuelle reiseutgifter (tog/buss-billett e.l.)
kunne besvare spørsmål eller henvendelser fra deg

Du er ikke pålagt å gi oss dine personopplysninger. Hvis du ikke vil at Novo Nordisk skal
håndtere dine personopplysninger, vil det ikke være mulig for deg å melde deg på
aktuelle konferanser/møter som vi arrangerer.
4. HVILKE TYPER AV PERSONOPPLSYNINGER OM DEG BEHANDLER VI?
For de formål som er beskrevet ovenfor i punkt 3, kan vi behandle følgende typer
personopplysninger:
• Kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, evt. arbeidssted);
• Finansiell informasjon (bankkontonummer, beløp betalt til deg for utførte tjenester);
• Informasjon om eventuelle preferanser (vegetar etc.) i forbindelse med måltid hvis det
er ønskelig at vi skal legge til rette for det

5. HVORFOR HAR VI LOV TIL Å HÅNDTERE PERSONOPPLYSNINGENE DINE?
Når vi behandler personopplysninger skal det alltid foreligge er rettslig grunnlag for det. I
henhold til gjeldende regelverk har vi lov til å behandle dine personopplysninger som
nevnt i punkt 4 basert på følgende rettslige grunner:
•
•

Behandlingen er nødvendig for at vi overholder krav i norsk regelverk
(regnskapslovgivning);
Behandlingen er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser – for eksempel
a) bransjekravene til Legemiddelindustrien med hensyn på åpenhet om
verdioverføringer til Helsepersonell og b) gjennomføring av våre faglige
arrangementer

6. HVOR deler vi dine personopplysninger?
Vi kan dele dine personopplysninger med:
• Leverandører eller leverandører som bistår vårt firma (for eksempel konsulenter, ITtjenesteleverandører, finansinstitusjoner, advokatfirmaer, reisebyrå, event-arrangør)
• Andre Novo Nordisk-enheter (for eksempel Novo Nordisk sine datterselskaper i andre
land)
• Offentlige myndigheter
7. Når overfører vi dine personlige data utenfor EU / EAA?
For de formålene som er beskrevet ovenfor i § 3, overfører vi dine personopplysninger til
land utenfor EØS-området. Nivået på databeskyttelse i enkelte land utenfor EØS
samsvarer ikke med databeskyttelsesnivået for personopplysninger som for øyeblikket
anvendes og håndheves innen EØS.
Vi bruker derfor følgende garantier, I tråd med gjeldende regelverk, for å beskytte dine
personopplysninger ved slike overføringer:
• Overføringen er til en Novo Nordisk-enhet omfattet av Novo Nordisks Binding Corporate
Rules, tilgjengelig på https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporategovernance/personal-data-protection.html.
8. Hvor lenge vil vi lagre dine personopplysninger?
Vi lagrer dine personopplysninger i henhold til følgende krav:
• Så lenge som nødvendig for å gi deg de tjenestene du ønsker
• Så lenge det kreves av gjeldende lov.
9. HVILKE RETTIGHETER HAR DU?
Generelt har du følgende rettigheter:
• Du kan få oversikt over hvilke personopplysninger vi har om deg
• Du kan få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinlesbart
format
• Du kan be om at vi oppdaterer eller korrigerer dine personopplysninger
• Du kan be om at personopplysninger slettes
• Du kan be oss om å stoppe eller begrense håndteringen av personopplysningene dine
• Hvis du har gitt samtykke til at vi behandler dine personopplysninger (se avsnitt 5),
kan du når som helst trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt vil
det ikke påvirke lovligheten av håndteringen av personopplysningene som er utført inntil
du eventuelt trakk samtykket tilbake.
• Du kan sende inn en klage til Datatilsynet om hvordan Novo Nordisk Scandinavia AS
behandler dine personopplysninger.

I henhold til lovgivningen kan det være enkelte begrensninger i disse rettighetene
avhengig av formålet som ligger til grunn for håndteringen av personopplysningene. Ta
kontakt med oss som beskrevet i punkt 1 (over) dersom du har spørsmål eller
forespørsler knyttet til de rettighetene du har.
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