
PERSONUPPGIFTER I SPIDERNODE OCH PHARMANODE.
 
Denna information gäller både registrering och användning av personuppgifter vid Medmind AB och för de kunder Medmind
 har inom Life Science
 
Varför behandlas dina personuppgifter och av vem?
Genom den användning av dina personuppgifter som beskrivs i detta dokument kan Medmind ge ökad kunskap om individernas
 informationsbehov inom hälso-, sjukvårds-, och Life science-sektorerna är värdefull för både den som tar emot och lämnar
 information. Du är viktig för oss och det är viktigt för dig i din professionella roll att delta i informationsutbytet.
Spidernode och Pharmanode, ägs och förvaltas av Medmind AB.
 
Vilka uppgifter registreras – och för vilka ändamål?
Spidernode och Pharmanode innehåller uppgifter om dig som är befattningshavare inom hälso- och sjukvård, djursjukvård,
 tandläkarvård eller på politisk- och tjänstemannanivå, genom media, patient-, intresse- och beställarorganisationer medverkar,
 påverkar och beslutar om hälsoekonomi, budgetprocesser, läkemedelsanvändning och läkemedelsförmåner. Insamling sker av
 namn- och adressuppgifter jämte uppgifter om befattning, utbildning, specialitet, examensår, ålder, kön m.fl. liknande uppgifter.
 Också uppgifter om din funktions påverkans- och beslutsroll behandlas. Uppgifterna insamlas från dig eller från annan källa, t ex från
 offentliga register eller från din arbetsgivare. Medmind AB uppdaterar Spidernode och Pharmanode löpande och kontaktar alla
 individer i registret för att lämna information om hur personuppgifterna används. Medmind AB har ingått särskilda överenskommelser
 inom branschen och uppgifterna ligger till grund för rutiner för indragning och återkallelse av läkemedel i vissa fall och för korrekt
 identifiering i ärenden vid Ansvarsnämnden. Apoteken använder uppgifterna för kontroll av förskrivningsrätt. Uppgifterna används
 också som underlag för utsändande av FASS, information om läkemedel eller om samhällsfrågor som berör alla branschintressenter.
 Information med stöd av uppgifterna i registret kan överföras till dig via post, e-post, telefon eller vid personligt besök.
Medmind AB lämnar ut personuppgifterna till branschföretag, myndigheter och andra mottagare med branschintressen som vill
 komma i kontakt med personer som finns i registret.
 
Personuppgiftsbehandling hos Medmind’s kunder inom Life Science
De företag som är kunder till Medmind AB behandlar också andra, tillkommande personuppgifter om alla befattningshavare och
 intressenter. Sådana uppgifter rör material som överlämnas, dina erfarenheter, bedömningar och synpunkter rörande terapiområden
 och behandlingsstrategier, uppfattningar om läkemedelsföretagens produkter. Även din funktions samarbetspartners och relationer,
 medverkan i budgetcykler, processer och projekt kan behandlas. Uppgifter kan behandlas om din organisations kontrakt avseende
 tjänster och produkter, samt om ersättningar som utbetalas till din funktion eller organisation. Också uppgifter om antal patienter,
 patientkategorier, deltagande i kliniska studier och utbildningsaktiviteter samt förskrivning av läkemedel kan registreras. Uppgifter om
 förskrivning registreras endast om du själv lämnat sådana uppgifter. Tillkommande personuppgifter får läkemedelsföretagen direkt
 från dig i samband med besök eller vid andra kontakter eller från offentliga källor.
Företagen behandlar personuppgifterna för planering, genomförande, rapportering och uppföljning av företagets kontakter med dig.
 Branschföretagen kan med datorstöd för urval, analys och bedömning, sammanställa informationen och göra antaganden om trender
 och om din funktion och organisation. Uppgifterna behandlas också för statistik och för planering av branschföretagens verksamhet
 och de ligger bland annat till grund för beslut om verksamhetsinriktning, lämpliga aktiviteter och utarbetande av informationsmaterial.
 Uppgifterna grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med dig, allt i syfte att nå rätt mottagare med relevant
 information och att på detta sätt undvika onödig belastning och informationsspridning.
Personuppgifter sparas av företagen under den tid de äger aktualitet och under den tid företagen har ett behov av uppgifterna.
 Uppgifter sparas endast under så lång tid som tillåts enligt lag
 
Uppgifter utanför EU
Medmind AB och dess kunder kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES. Sådan överföring sker endast
 med stöd av bestämmelse i personuppgiftslagen. Överföringar medför att dina personuppgifter kan komma att behandlas av
 mottagaren i tredje land på samma sätt som de behandlas i Sverige, d.v.s. i Medmind AB:s fall för utlämnande till mottagare med
 branschintressen. Personuppgifterna skyddas med samma säkerhet som i Sverige.
 
Informationsfrågor och dina rättigheter
Du erhåller normalt inte annan information om den vidarebehandling av uppgifterna ur Spidernode och Pharmanode eller om annan
 nämnd behandling av personuppgifter som utförs av branschföretag. Kunderna svarar själva för att den behandling av
 personuppgifter de utför är tillåten enligt personuppgiftslagen och informerar dig om vilken behandling av dina personuppgifter de
 utför, samt redovisar ändamålet med behandlingen och från vilken källa uppgifterna härstammar.)
Du kan när som helst vända dig till Medmind AB och begära att eventuellt felaktiga uppgifter om dig skall rättas eller raderas.
 Korrigerade uppgifter kommer snabbt även till de anslutna branschföretagens kännedom och rättas även i dessa företags register.
Du kan när som helst skriftligen anmäla till Medmind AB att du motsätter dig att behandling av dina personuppgifter för
 marknadsföringsändamål. Uppgifterna kommer i sådant fall att spärras för sådan användning.
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