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Novartis' Binding Corporate Rules 
(BCR) 
 

 
 

Privatpersoners rettigheder 
 
Novartis lægger stor vægt på respekt for privatlivets fred og passende beskyttelse af 
personoplysninger ved indsamling og udveksling af data med andre parter i forbindelse med 
lovlige forretningsformål. 
 
I forlængelse af Novartis' politik om beskyttelse af personoplysninger har Novartis indført 
nogle bindende virksomhedsregler ("Binding Corporate Rules", BCR), dvs. nogle principper 
om international videregivelse af personoplysninger om Novartis-medarbejdere, kunder, 
forretningspartnere og andre privatpersoner, om hvem der indsamles eller behandles data i 
EU og i Schweiz. Databeskyttelsesmyndighederne i EU og Schweiz har godkendt Novartis' 
BCR, og Novartis kan dermed videregive dine personoplysninger fra EU og Schweiz til 
Novartis-afdelinger i andre lande i overensstemmelse med loven om databeskyttelse i hhv. 
EU og Schweiz. 
 
 
HVILKE PRINCIPPER OM DATABESKYTTELSE GÆLDER? 
 
Novartis-virksomheder, der videregiver dine personoplysninger fra EU eller Schweiz til andre 
lande, skal overholde gældende love samt Novartis' politikker og BCR. Det vil navnlig sige, at 
virksomhederne:  
 

• skal indsamle og behandle dine personoplysninger på rimelig og lovlig vis  
 

• udelukkende behandler dine personoplysninger med specifikke og lovlige formål for 
øje og ikke videreudnytter oplysningerne til andre formål  
 

• skal informere dig om videregivelsen af dine oplysninger, hvis det er påkrævet i 
henhold til de lokale love, og efter behov opnå dit samtykke  
 

• skal sørge for, at dine personoplysninger er præcise, komplette og om nødvendigt 
opdaterede  
 

• kun opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt, medmindre loven 
kræver eller tillader længere eller kortere opbevaringstider  
 

• skal behandle dine personoplysninger fortroligt og træffe passende og rimelige 
sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dem mod uautoriseret adgang, hændelig 
bortkomst eller beskadigelse, misbrug samt uautoriseret ændring og sletning. 
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HVILKE RETTIGHEDER HAR JEG?  
 
Hvis du er Novartis-medarbejder, kunde, forretningspartner eller en anden privatperson, om 
hvem Novartis indsamler og behandler personoplysninger i EU eller i Schweiz, har du 
følgende rettigheder:  
 

• Du kan i henhold til de gældende lokale love bede Novartis om at informere dig om, 
hvordan Novartis indsamler og anvender dine personoplysninger.  
 

• Du kan bede Novartis om at rette, slette eller blokere for adgangen til dine 
personoplysninger, hvis de ikke er komplette eller præcise. 
 

• Du kan gøre indsigelse mod, at dine personoplysninger bliver behandlet, og kræve, at 
Novartis ikke længere behandler dine data, hvis du har berettigede grunde til at gøre 
dette.  
 

• Du kan bede om lov til at gennemgå de beslutninger, der er truffet på baggrund af 
elektronisk databehandling af dine personoplysninger, hvis de pågældende 
beslutninger har stor indvirkning på dig.  

 
 
HVORDAN KAN JEG GØRE BRUG AF MINE RETTIGHEDER? 
 
Hvis dine personoplysninger er blevet videregivet til en Novartis-virksomhed, der ligger i et 
land uden for EU og Schweiz, hvor der ikke er et tilstrækkelig højt beskyttelsesniveau, og du 
mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet i strid med Novartis' BCR, kan du gøre 
følgende:  
 

• Klage til Novartis' Business Practices Office (BPO) ved at sende en e-mail til: 
business.practicesofficer@novartis.com. Din klage vil blive behandlet i henhold til de 
interne procedurer.  
 

• Klage til databeskyttelsesbemyndigelsen eller til domstolene i det EU-land – eller i 
Schweiz – hvorfra dine personoplysninger er blevet videregivet.  
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