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Den registrerede accepterer, at Roche i forbindelse med den indgåede aftale og i forbindelse med den
registreredes øvrige samarbejde med Roche, indsamler og registrerer persondata, som opbevares i
elektroniske databaser. De indsamlede data, er persondata i henhold til EU Persondataforordningen og
Persondataloven. Roche’s formål med at indsamle og registrere disse data er at optimere det eksisterende
og fremtidige samarbejde mellem den registrerede og Roche til begge parters fordel.
I forbindelse med denne aftale mellem den registrerede og Roche, vil der bliver indsamlet data både direkte
fra den registrerede og fra offentligt tilgængelige kilder (ex. internettet). Det er kun nødvendige
personoplysninger, der har et legitimt forretningsmæssigt/samarbejdsformål, som vil blive behandlet. Roche
er som dataansvarlig fuldt forpligtet til at overholde alle gældende love og regler om persondatabeskyttelse,
som f.eks. EU's persondataforordning, den schweiziske persondatalov og anden gældende lov, der regulerer
privatlivets fred.
I henhold til Persondatalovgivningen, skal Roche (dataansvarlig) informere den registrerede om
vedkommendes rettigheder og pligter samt om hvilke data Roche indsamler og til hvilket formål data
indsamles for at sikre, at den registreredes data bliver behandlet i overensstemmelse med
persondatalovgivningen. Den registrerede skal give sit samtykke til at Roche må behandle personoplysninger
om den registrerede. Samtykket gives i denne forbindelse ved den registrerede opretter sig som bruger på
mitroche.dk og efterfølgende bekræfter den tilsendte e-mail.
Den registrerede accepterer ved indgåelse af samarbejdet med Roche, at Roche indsamler og behandler
persondata i en elektronisk database. Databasen er placeret i England. Roche’s formål med behandlingen af
persondata er, at via mitroche.dk, målrette produkt relevant materiale til den registrerede og sende
nyhedsbreve via et elektronisk mail system tilknyttet mitroche.dk. Det juridiske grundlag for behandlingen af
persondata er baseret på en Roches legitime interesse. Persondata som indsamles og behandles inkluderer
fulde navn, profession, stilling, speciale, interesseområde (professionel), arbejdsplads (afdeling + hospital) og
e-mail adresse.
De indsamlede data bliver slettet eller anonymiseret, når det ikke længere er nødvendigt for Roche at
anvende data’ene til det formål, de blev indsamlet til.
Roche etablerer sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelse af den registreredes data herunder
beskyttelse af den registreredes persondata i forbindelse med overførsel af data til lande inden for EU og i de
tilfælde hvor, persondata bliver flyttet til en intern Roche server, som er beliggende uden for EU.
Roche er forpligtet til at oplyse den registrerede om, hvordan persondata bliver behandlet og den
registrerede kan til enhver tid bede om at få indsigt, gøre indsigelse, få rettet, slettet eller blokeret sine data,
specielt hvis de registrerede data er forkerte eller upræcise. Den registrerede bør i denne forbindelse tage
kontakt til kontaktpersonen hos Roche, som samarbejdsaftalen er indgået med eller den ansvarlige for
persondata i Roche. Sidstnævnte kan kontaktes via nedenstående oplysninger:
Navn: John Elbek Basbous. E-mail: denmark.info@roche.com. Telefon: +45 36399999.

Den registrerede har til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage ved at rette henvendelse til
kontaktpersonen, aftalen er indgået med, eller den ansvarlige for persondata i Roche via ovenstående
kontaktoplysninger.
Afslutningsvis skal det oplyses, at den registrerede kan indsende en klage til Datatilsynet, hvis den
registrerede mener, at Roche behandler persondata i strid med Persondatalovgivningen.

