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 Privatlivspolitik for Sociale Medier 

 

Denne privatlivspolitik informerer dig om, hvordan vi, Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 3., 2300 København S, 

Danmark, en virksomhed i Novartis-koncernen (herefter benævnt "Sandoz", "vi" eller "os"), behandler 

personoplysninger, når du bruger vores sociale mediekanaler på platformene YouTube, Facebook, Instagram og 

LinkedIn (herefter benævnt "onlinetjenester"). 

Denne privatlivspolitik gælder kun for Sandoz’ sociale mediekanaler, hvor denne privatlivspolitik er offentliggjort, 

eller hvorfra der er linket til denne privatlivspolitik. 

 

1. Principper 

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder især 

databeskyttelsesforordningen (herefter kaldet "GDPR"). 

 

Personoplysninger er alle oplysninger om personlige eller faktuelle forhold vedrørende en identificeret eller 

identificerbar fysisk person. Dette omfatter f.eks. profildata såsom navn, brugernavn, e-mailadresse og profilbillede, 

brugsdata såsom oplysninger om tidspunktet for dit besøg på vores sociale mediekanaler og interaktionsdata såsom 

dine kommentarer, dine anbefalinger, kommentarer og deling af indlæg samt andre data, der genereres, når du 

besøger vores sociale mediekanaler i forbindelse med din person. 

 

2. Dataansvarlig 

Den dataansvarlige, som er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 4, stk. 7 i GDPR, 

 

a) er Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 3., 2300 København S, for så vidt angår dine personoplysninger, der i 

forbindelse med brugen af vores sociale mediekanaler behandles til Sandoz egne formål (jf. pkt. 4) såsom 

tilvejebringelse af kanaler på de sociale medier og evaluering af brugen af det indhold, der tilbydes der, herunder 

bruger- og interaktionsdata, som genereres i processen. 

 

b) er den pågældende serviceudbyder 

YouTube: Google Ireland Limited, Gordon 

House, 4 Barrow St, Dublin, D04 

E5W5, Irland 

Facebook/Inst

agram: 

Facebook Ireland Limited, 4 Grand 

Canal Square, Dublin 2, Irland 

LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited 

Company, Wilton Plaza, Wilton 

Place, Dublin 2, Irland 

 

som er ansvarlig for den tekniske og administrative drift af onlinetjenesten, som den sociale mediekanal drives på 

(herefter kaldet "tjenesteudbyder"), for så vidt som dine personoplysninger, der behandles i forbindelse med 

brugen af vores sociale mediekanal, også eller udelukkende behandles til den pågældende tjenesteudbyders egne 

formål såsom den tekniske og administrative levering af egne onlinetjenester, herunder lagring og evaluering af 

brugerdata, der genereres i processen. 

 

 

For så vidt som databehandling i forbindelse med levering og brug af vores sociale mediekanaler udføres af Sandoz 

og den pågældende serviceudbyder på grundlag af et fælles ansvar i henhold til Art. 26, stk. 1 i GDPR, herunder 

især dataanalyser til statistiske formål (jf. pkt. 4.3), har vi indgået en aftale som fælles dataansvarlig med 

tjenesteyderen i overensstemmelse med de juridiske krav, som du kan se her: 



NR2204215729_04/2022 

 

 

 

Facebook/Ins

tagram: 

https://www.facebook.com/legal/terms/

page_controller_addendum 

LinkedIn: https://legal.linkedin.com/pages-joint-

controller-addendum 

 

3. Oplysninger om databehandling hos den pågældende tjenesteudbyder 

3.1 Tjenesteudbyderens tekniske levering af de sociale mediekanaler.  

Den tekniske og administrative levering af de onlinetjenester, som de sociale mediekanaler drives på, udføres af 

den respektive tjenesteudbyder, som er ansvarlig for databehandlingen i forbindelse med driften og leveringen af 

onlinetjenesten, herunder især behandlingen af webserverlogfiler (herunder din IP-adresse). Sandoz får ikke selv 

adgang til personoplysninger, bortset fra såkaldte indsigtsdata i samlet form, som vi anvender til statistiske formål, 

og som ikke giver os mulighed for at drage konklusioner om enkelte brugere (jf. pkt. 4.3). 

 

3.2 Tjenesteudbydernes brug af cookies 

Hvis du bruger de onlinetjenester, som de sociale mediekanaler drives på, og din browser tillader lagring af cookies, 

gemmer den pågældende tjenesteudbyder oplysninger i forbindelse med din brug af den pågældende onlinetjeneste 

i form af små tekstfiler i din browsers hukommelse (herefter kaldet "cookies"), og den pågældende tjenesteudbyder 

kan få adgang til disse oplysninger, når du besøger onlinetjenesten eller et websted, der integrerer 

tjenesteudbyderens teknologier. Du kan finde flere oplysninger om formålet med de anvendte cookies, andre 

websteders integration af disse cookies og dine kontrolmuligheder i denne forbindelse i den pågældende 

tjenesteudbyders oplysninger om cookies: 

 

YouTube: https://policies.google.com/technologie

s/types?hl=de 

Facebook/Ins

tagram: 

https://www.facebook.com/policies/coo

kies/ 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-

policy 

 

Vi gør opmærksom på, at tjenesteudbyderne ved hjælp af de anvendte cookies er i stand til at spore din 

brugeradfærd (på tværs af enheder for registrerede brugere), også ud over onlinetjenesten på andre websteder. 

Dette gælder både brugere, der er registreret hos onlinetjenesten, og brugere, der ikke er registreret der. 

 

Vi gør desuden opmærksom på, at vi ikke har indflydelse på den databehandling, som tjenesteudbyderen foretager i 

forbindelse med cookies. Sandoz får heller ikke selv adgang til personoplysninger, bortset fra såkaldte indsigtsdata i 

samlet form, som vi anvender til statistiske formål, og som ikke giver os mulighed for at drage konklusioner om 

enkelte brugere (jf. pkt. 4.3). Du kan også besøge vores sociale mediekanaler, hvis du konfigurerer din browser, så 

de pågældende onlinetjenester ikke lagrer cookies. Du finder oplysninger om indstillinger af cookies i din browser i 

hjælpesektionen i den browser, du bruger. 

 

 

Hvis du er registreret eller logget ind på den pågældende onlinetjeneste ved hjælp af en personlig brugerkonto og 

gerne vil undgå, at tjenesteudbyderen kan knytte besøget på vores sociale mediekanal til din personlige 

brugerkonto, skal du logge ud af onlinetjenesten eller deaktivere funktionen "forbliv logget ind", slette de cookies, 

der findes på din enhed, og lukke og genstarte din browser. 

 

3.3 Tjenesteudbyderens lagring og behandling af genererede brugsdata 
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Ud over den tekniske og administrative levering af onlinetjenesterne lagres de brugs- og interaktionsdata, der 

genereres af din brug af vores sociale mediekanaler, også af den pågældende tjenesteudbyder. Ved at gøre dette 

kan disse tjenesteudbydere få adgang til dine brugs- og interaktionsdata og evaluere dem (eventuelt ved hjælp af 

yderligere analyse- og sporingsteknologier såsom cookies – se pkt. 3.2) og bruge og gemme dem til deres egne 

forretningsmæssige formål såsom annoncer, optimering af webstedets funktioner og tjenester, måling af ydeevne og 

andre analyser og undersøgelser. Sandoz har ikke selv adgang til disse data, bortset fra såkaldte indsigtsdata i 

samlet form, som vi anvender til statistiske formål, og som ikke giver os mulighed for at drage konklusioner om 

enkelte brugere (jf. pkt. 4.3). 

 

Bemærk, at Sandoz ikke har nogen indflydelse på, hvordan og i hvilket omfang tjenesteudbyderen behandler dine 

personoplysninger, for så vidt som databehandlingen udføres uafhængigt af den pågældende tjenesteudbyder. I den 

forbindelse har vi heller ingen effektive kontrolmuligheder over for tjenesteyderen. Yderligere oplysninger om 

tjenesteudbyderens behandling af dine personoplysninger på eget ansvar findes i den pågældende 

tjenesteudbyders privatlivspolitik i henhold til artikel 13 og 14 i GDPR: 

 

YouTube: https://www.youtube.com/static?gl=DE

&template=terms&hl=de 

https://policies.google.com/privacy 

Facebook:  https://www.facebook.com/privacy/expl

anation 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125

107875 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-

policy 

 

Disse databeskyttelseserklæringer indeholder især oplysninger om, hvordan og til hvilke formål og på hvilket 

retsgrundlag disse tjenesteudbydere behandler dine personoplysninger i forbindelse med brugen af den 

pågældende onlinetjeneste. Derudover finder du oplysninger om, hvordan du kan udøve dine 

databeskyttelsesrettigheder over for den pågyldende tjenesteudbyder og begrænse behandlingen af dine 

personoplysninger (se også pkt. 8). 

 

4. Oplysninger om Sandoz’ behandling af personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger, der indsamles i forbindelse med brugen af vores sociale mediekanaler, med 

det formål at levere vores sociale mediekanaler og bruge dem, f.eks. især til at 

 

a) præsentere det indhold, vi tilbyder via vores sociale mediekanaler, f.eks. oplysninger om medicinske tilstand og 

Sandoz’ tjenester, f.eks. apps, for at gennemføre markedsføringskampagner og til rekrutteringsformål, 

 

b) interagere mellem os og brugerne af vores sociale mediekanaler, f.eks. gennem direkte beskeder, kommentarer, 

anbefaling eller deling af indhold eller besvarelse af dine forespørgsler eller bekymringer, 

 

c) analysere brugeradfærd og måle rækkevidden af vores indhold på de sociale mediekanaler, f.eks. for at forbedre 

vores information og tjenester samt for at identificere og indberette bivirkninger. 

 

I forbindelse med ovennævnte formål behandler vi især følgende personoplysninger om dig: 

 

4.1 Abonner på og følg sociale mediekanaler 

Når du abonnerer på eller følger vores sociale mediekanaler, tilføjer tjenesteudbyderen din profil til listen over 

abonnenter på den relevante sociale mediekanal. Denne liste vil blive delt med Sandoz, og Sandoz vil have adgang 
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til dine offentligt tilgængelige personoplysninger, dvs. kun de oplysninger, du videregiver om dig selv i det offentlige 

område af din profil. Afhængigt af den sociale mediekanal kan dette omfatte, men er ikke begrænset til, for- og 

efternavn eller brugernavn, placering, jobtitel, virksomhed, e-mailadresse og profilbillede. Afhængigt af 

privatlivsindstillingerne for din brugerkonto hos den relevante tjenesteudbyder kan tjenesteudbydere også dele 

andre oplysninger, der er gemt på din brugerkonto om din profil, dine præferencer (f.eks. anbefalinger som "likes"), 

dine bidrag (f.eks. indlæg) og dine kontakter (f.eks. dit netværk). Du har mulighed for at begrænse delingen af 

profildata med tredjeparter i din pågældende brugerkontos privatlivsindstillinger. Du kan finde flere oplysninger om, 

hvilke oplysninger den pågældende tjenesteudbyder deler med os, i de relevante privatlivsindstillinger for din 

brugerkonto og tjenesteudbyderens relevante brugsvilkår og privatlivspolitik. Sandoz bruger dine profildata til at give 

dig adgang til vores sociale mediekanaler og til at måle brugen, rækkevidden og kvaliteten af det indhold, vi tilbyder 

der. Retsgrundlaget for den dermed forbundne databehandling er den kontraktmæssige levering af vores sociale 

mediekanaler (artikel 6, stk. 1, litra b i GDPR) samt beskyttelse af vores legitime interesser (artikel 6, stk. 1., litra f i 

GDPR), som især består i at evaluere vores brugeres profiler samt rækkevidden af vores sociale mediekanaler med 

det formål at optimere tilbuddet af det indhold, vi stiller til rådighed for dig. 

 

4.2 Interaktioner på vores sociale mediekanaler såsom kommentere, anbefale og dele indhold 

Vores sociale mediekanaler giver dig mulighed for at svare på, kommentere, anbefale (f.eks. ved at klikke på 

knappen "Synes godt om") og sende os offentlige og private meddelelser (herefter kaldet "Interaktionsdata"). 

Sandoz bruger dine interaktions- og profildata til at gøre det muligt for dig at interagere med vores sociale 

mediekanaler og kommunikere med dig via vores sociale mediekanaler. 

 

Bemærk, at din offentlige interaktion på vores sociale mediekanaler i forbindelse med dit brugernavn bliver tilskrevet 

direkte persont og dermed også er synlig for andre brugere af den sociale mediekanal. Vi har generelt ingen 

indflydelse på de interaktive funktioner og synligheden af din offentlige interaktions- og profildata på vores sociale 

mediekanaler, f.eks. hvis de anbefales eller deles af andre brugere. 

 

Kontrollér omhyggeligt, hvilke personoplysninger du giver os i forbindelse med brugen af vores sociale 

mediekanaler. Det kan især også omfatte behandling af dine helbredsoplysninger, hvis du afgiver relevante 

oplysninger om dit helbred, f.eks. i offentlige kommentarer eller i private beskeder. Hvis du ikke ønsker, at de 

pågældende tjenesteudbydere også skal behandle dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med brugen af 

vores sociale mediekanaler, bedes du kontakte os på anden vis. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at de sociale 

medier også kan besøges uden at bruge de interaktive funktioner, der findes der. 

 

Retsgrundlaget for den dermed forbundne behandling af dine interaktions- og profildata er den kontraktmæssige 

levering af vores sociale mediekanaler (artikel 6, stk. 1., litra b i GDPR) samt beskyttelse af vores legitime interesser 

(artikel 6, stk. 1., litra f i GDPR), som især består i at kommunikere med vores brugere og reagere på deres 

bekymringer. For så vidt som du giver offentlige oplysninger om din sundhed i kommentarer, er retsgrundlaget for 

den dermed forbundne behandling af dine helbredsoplysninger artikel 9, stk. 2., litra e i GDPR. 

 

Derudover kan dine interaktions- og profildata også blive evalueret af os for at optimere vores indhold samt for at 

overholde vores juridiske forpligtelser til at indberette bivirkninger (jf. pkt. 4.3 og 4.4). 

 

4.3 Dataevaluering til statistiske formål 

Til statistisk evaluering af brugen af vores sociale mediekanaler indsamler vi statistiske data i samlet form, der giver 

os indsigt i brugen af vores sociale mediekanaler og interaktionen med deres indhold (såkaldte "Indsigtsdata"). 

Indsigtsdata omfatter typisk bl.a. følgende oplysninger: 

• Antal interaktioner (f.eks. via "Synes godt om"-knappen, kommentarer eller deling af indlæg) 

• Antal kommentarer 

• Opholdstid for videobidrag  

• Besøgendes nøgletal (f.eks. sideindtryk) 
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• Demografiske data om besøgende (f.eks. alder, køn, placering, arbejdsområde, branche) 

• Rækkevidde (beskriver, hvor mange personer der nås med et bestemt opslag [i procent/absolutte tal]). 

• Engagement rate (angiver, hvor mange personer der ser et opslag på sociale medier og rent faktisk reagerer på 

det med likes, kommentarer eller delinger). 

• First Time Impression Ratio (impressions (visninger) beskriver generelt antallet af visuelle kontakter med et 

indlæg. Dette bruges til at bestemme, hvor bredt et indlæg blev distribueret. "First Time Impression Ratio" 

beskriver andelen af førstegangsvisninger, dvs. antallet af nye kontaktede personer). 

 

Du kan finde flere oplysninger om de indsamlede indsigtsdata på følgende websteder: 

YouTube: YouTube Analytics: 

https://support.google.com/youtube/answe

r/9002587?hl=en#zippy=%2Creach 

%2Coverview%2Cengagement%2Caudie

nce%2Crevenue 

Facebook: Facebook Page Insights: 

https://www.facebook.com/business/help/

633309530105735 

Facebook Audience Insights: 

https://www.facebook.com/business/insigh

ts/tools/audience-insights  

Facebook Advertising Insights: 

https://www.facebook.com/business/insigh

ts/advertising 

https://www.facebook.com/business/help/

2135725323234735?id=5619063775 

87030 

Instagram: Instagram Insights: 

https://www.facebook.com/business/help/

441651653251838?id=41908737882 

5961  

LinkedIn: LinkedIn Analytics: 

https://legal.linkedin.com/pages-joint-

controller-addendum 

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ans

wer/83597 

 

Sandoz behandler kun indsigtsdata til statistisk analyse af brugeradfærd med det formål at lære mere om brugerne 

af vores sociale mediekanaler og for at skræddersy vores indhold til brugernes behov og interesser. Vi har ikke 

adgang til de underliggende brugsdata. Indsigtsdata kan derfor ikke bruges til at drage konklusioner om din person. 

Det er derfor heller ikke muligt at knytte disse data til din brugerkonto hos den pågældende serviceudbyder. 

 

Retsgrundlaget for den dermed forbundne behandling af dine indsigtsdata er beskyttelsen af vores legitime 

interesser (artikel 6, stk. 1., litra f) i GDPR), som især består i at tilbyde vores brugere optimeret indhold på vores 

sociale mediekanaler og kommunikere med dig på den bedst mulige måde. 

 

4.4 Indberetning af hændelser, der er relevante for sikkerheden af lægemidler og medicinsk udstyr (AE) og 

potentielle kvalitetsmangler (QD) 

(AE) (bivirkning): En bivirkning er enhver utilsigtet hændelse hos en patient eller forsøgsperson i et klinisk studie, 

der har fået et lægemiddel, og som ikke nødvendigvis behøver at have en forbindelse til behandlingen. Bivirkninger 
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kan blandt andet være uforudsete hændelser(f.eks. et unormalt laboratorieresultat), symptomer eller sygdomme, der 

tidsmæssigt er forbundet med anvendelsen af et lægemiddel, uanset om det anses at være forbundet til 

behandlingen med lægemidlet eller ej. Det omfatter også alle tilfælde af lægemiddelinteraktion, 

lægemiddeleksponering under graviditet (via moderen eller faderen), brug af lægemiddel under amning, manglende 

virkning, overdosering, misbrug eller forkert brug af lægemidlet, forkert administration af lægemidlet eller utilsigtet 

eksponering og fejludlevering. 

(QD) (kvalitetsmangel): En teknisk klage kan være ethvert mundtligt, skriftligt eller elektronisk udtryk for utilfredshed 

med et Novartis-lægemiddel, der enten kan være et markedsført produkt eller et produkt der anvendes i kliniske 

studier. Dette kan omfatte: Enhver kvalitets- og/eller virkningsfejl (herunder manglende virkning). Enhver fejl på 

beholdere og udvendige emballager. Enhver fejl i etikettering og indlægsseddel. Enhver forfalskning af lægemidlet. 

Enhver mundtlig, skriftlig eller elektronisk utilfredshed med Novartis-produktets identitet, kvalitet, holdbarhed, 

pålidelighed, sikkerhed, virkning, ydeevne eller anvendelse. 

AE/QD (Bivirkning/kvalitetsmangel) For at sikre det højeste sikkerhedsniveau ved indtagelse eller brug af 

lægemidler eller medicinsk udstyr er vi som lægemiddelproducent forpligtet ved lov til at indsamle, vurdere og 

indberette bivirkninger/kvalitetsmangler til de relevante myndigheder. Derfor er vi også lovmæssigt forpligtet til at 

gennemgå og indsamle dine indlæg på vores sociale medier vedrørende bivirkninger/kvalitetsmangler. 

 

Som hovedregel anbefaler vi, at du videregiver så få personoplysninger som muligt (især vedrørende dit helbred) på 

vores sociale mediekanaler. Du kan også indberette bivirkninger/kvalitetsmangler direkte til os på: 

https://www.sandoz.dk. Hvis du får en bivirkning af et Sandoz-produkt eller oplever en kvalitetsmangel, skal du 

straks kontakte lægen eller apotekspersonalet. 

 

I det omfang du alligevel vælger at poste en bivirkning/kvalitetsmangel på vores sociale mediekanaler, vil vi være 

nødt til at indsamle og behandle dine personoplysninger for at overholde vores sikkerhedsforpligtelser i forbindelse 

med medicin og medicinsk udstyr i henhold til lovgivningen. Derudover kan vi kontakte dig for at bede om yderligere 

oplysninger og for at få dit samtykke til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med indberetning af 

bivirkninger/kvalitetsmangler. 

 

Dine oplysninger kan også blive brugt til udvikling af en algoritme. Fremover vil denne algoritme blive brugt til endnu 

mere effektivt at identificere og dokumentere hændelser, der er relevante for sikkerheden af lægemidler og 

medicinsk udstyr. Vi tager vores brugeres sikkerhed meget alvorligt, så det siger sig selv, at alle bestemmelser om 

databeskyttelse på europæisk og nationalt plan også overholdes her. 

 

Sandoz er også ved lov forpligtet til at indberette bivirkninger/kvalitetsmangler til de relevante 

sundhedsmyndigheder, men vi videregiver kun dine oplysninger i pseudonymiseret form, så ingen oplysninger, der 

direkte kan henføres til dig, videregives. Derudover kan vi dele disse oplysninger med andre selskaber i Novartis-

koncernen, hvis de skal foretage indberetninger til deres respektive sundhedsmyndigheder. 

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er opfyldelsen af vores juridiske forpligtelser i 

forbindelse med meddelelser om lægemiddelovervågning eller beskyttelsen af vores legitime interesser, som især 

består i at sikre Sandoz-produkters høje sikkerheds- og kvalitetsstandarder (artikel 9, stk. 2. i GDPR, artikel 6, stk. 

1., litra c i GDPR eller, hvis du offentliggør oplysninger om dit helbred i kommentarer, artikel 9, stk. 2., litra e i 

GDPR. 

 

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan vi behandler dine data i forbindelse med sikkerhedshændelser for 

lægemidler og medicinsk udstyr på: https://www.sandoz.dk/politikker-beskyttelse-og-behandling-af-

personoplysninger. 

 

5. Videregivelse af personoplysninger 

Sandoz vil ikke videregive eller på anden måde videresende dine personoplysninger til tredjeparter, medmindre det 

er nødvendigt for at levere vores sociale mediekanaler og bruge dem (retsgrundlag for databehandling: Artikel 6, 

stk. 1, litra b) i GDPR), har du givet samtykke til videregivelsen – f.eks. til andre selskaber i Novartis-koncernen – 
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(retsgrundlag for databehandling: Artikel 6, stk. 1., litra a) i GDPR) eller videregivelse af personoplysninger er tilladt i 

henhold til relevante lovbestemmelser. 

 

Sandoz er berettiget til helt eller delvist at outsource behandlingen af dine personoplysninger til eksterne 

tjenesteudbydere, der handler som databehandlere for Sandoz i henhold til artikel 4, stk. 8 i GDPR inden for 

rammerne af databeskyttelseskravene. Eksterne tjenesteudbydere støtter os f.eks. i forbindelse med levering og 

indholdsdesign af sociale mediekanaler, datastyring, markedsføring og måling af rækkevidde samt i udførelsen og 

opfyldelsen af meddelelser om lægemiddelovervågning. De af Sandoz hyrede tjenesteudbydere behandler 

udelukkende dine oplysninger i henhold til vores anvisninger. Sandoz er fortsat ansvarlig for beskyttelsen af dine 

data, hvilket sikres gennem strenge kontraktlige bestemmelser, tekniske og organisatoriske foranstaltninger og 

yderligere kontrol, der foretages af os. 

 

Personoplysninger kan også blive behandlet på andre måder og også videregivet til tredjeparter, hvis loven kræver 

det af os – f.eks. ved retskendelse eller for at overholde retlige forpligtelser, som f.eks. lovbestemmelser om 

meddelelser om lægemiddelovervågning (se pkt. 4.4) (retsgrundlag for databehandling: artikel 6, stk. 1., litra c) i 

GDPR), eller når det er nødvendigt for at understøtte kriminelle eller juridiske undersøgelser eller andre juridiske 

undersøgelser eller retssager i ind- eller udland eller for at beskytte legitime interesser (retsgrundlag for 

databehandling: artikel 6, stk. 1., litra f) i GDPR), f.eks. levering af fælles indhold, produkter og tjenester eller 

beskyttelse af vitale interesser (retsgrundlag for databehandling: artikel 6, stk. 1., litra d) i GDPR). 

 

6. Overførsler til tredjelande 

6.1 Overførsler inden for Novartis-koncernen 

Vi er en del af Novartis-koncernen, der er en verdensomspændende gruppe af virksomheder (som du kan læse 

mere om på: https://www.novartis.com/about/locations, som har databaser i forskellige lande. Nogle af disse 

databaser administreres af lokale Sandoz-virksomheder, der er hjemmehørende i tredjelande uden for Den 

Europæiske Union (EU) eller de underskrivende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS), som ikke har en afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra Europa-

Kommissionen i henhold til artikel 45 i GDPR og derfor ikke har et databeskyttelsesniveau, der er sammenligneligt 

med europæisk databeskyttelseslovgivning. For at sikre overholdelse af det europæiske databeskyttelsesniveau ved 

behandling af dine personoplysninger har Novartis-koncernen implementeret bindende virksomhedsregler ved 

overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS i form af et system af principper, regler og instrumenter, der er 

foreskrevet i europæisk databeskyttelseslovgivning i henhold til artikel 47 i GDPR. Læs mere om Novartis’ bindende 

virksomhedsregler på: https://www.novartis.com/privacy-policy/novartis-binding-corporate-rules-bcr. 

 

6.2  

Som udgangspunkt behandler vores eksterne tjenesteudbydere dine personoplysninger inden for EU/EØS. Hvis 

Sandoz overfører dine personoplysninger til en tjenesteudbyder i et tredjeland, uden at Europa-Kommissionen har 

truffet en afgørelse om tilstrækkeligheden af dine personoplysninger i henhold til artikel 45 i GDPR, vil Sandoz sikre 

beskyttelsen af dine personoplysninger ved hjælp af passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i 

GDPR såsom indgåelse af standardbestemmelser om databeskyttelse. 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, herunder især hvilke passende eller tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger 

vi har etableret et bestemt tilfælde, når vi overfører dine personoplysninger til tredjelande, og hvis du ønsker en kopi 

heraf, bedes du kontakte os via de kontaktoplysninger, der er anført i pkt. 8.2. 

 

6.3 Tjenesteudbyderens overførsler 

Vi gør opmærksom på, at de pågældende tjenesteudbydere af vores sociale mediekanaler kan være 

hjemmehørende i USA eller andre lande uden for EU/EØS og derfor også kan behandle dine personoplysninger i 

lande, hvor de driver forretning. Disse lande kan også være såkaldte tredjelande, som ikke har en afgørelse om 

tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet fra Europa-Kommissionen i henhold til artikel 45 i GDPR. Der er således 

ingen garanti for, at der garanteres et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i disse lande i henhold til kravene i 

GDPR. Det kan ikke udelukkes, at statslige myndigheder i disse lande kan have adgang til dine personoplysninger. I 

https://www.novartis.com/privacy-policy/novartis-binding-corporate-rules-bcr


NR2204215729_04/2022 

 

henhold til oplysningerne fra de pågældende tjenesteudbydere anvender de dog passende 

sikkerhedsforanstaltninger i henhold til artikel 46 i GDPR for at sikre et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i de 

pågældende modtagerlande såsom indgåelse af standardbestemmelser om databeskyttelse for at sikre 

beskyttelsen af dine personoplysninger. Bemærk, at Sandoz ikke har nogen indflydelse på, hvordan og i hvilket 

omfang tjenesteudbydere i tredjelande behandler dine personoplysninger. Vi har heller ikke i den forbindelse 

effektive kontrolmuligheder over for tjenesteudbyderne. For at få yderligere oplysninger bedes du kontakte den 

pågældende serviceudbyder ved hjælp af kontaktoplysningerne i pkt. 8.3. 

 

7. Opbevaring af oplysninger 

Dine personoplysninger vil kun blive opbevaret af os, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil 

oplysningerne blev indsamlet, eller – såfremt der findes lovmæssige opbevaringsperioder, der går ud over dette – i 

hele den lovbestemte opbevaringsperiode. Derefter vil dine personoplysninger blive slettet af os. Det er kun i få 

undtagelsestilfælde, at dine data vil blive gemt ud over denne periode, f.eks. hvis opbevaring er nødvendig i 

forbindelse med håndhævelse af og forsvar mod retskrav til fordel for Sandoz. Hvis dine personoplysninger lagres 

derudover af den pågældende tjenesteudbyder, er dette udelukkende underlagt de bestemmelser, der gælder for 

den pågældende tjenesteudbyder, herunder især de gældende brugsvilkår og databeskyttelsesmeddelelser. 

 

8. Dine databeskyttelsesrettigheder 

8.1 Databeskyttelsesrettigheder 

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du især ret til følgende databeskyttelsesrettigheder: 

a) Ret til indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning 

 

Du har til enhver tid ret til at anmode om at få at vide, hvilke personoplysninger vi har om dig. Når vi behandler 

eller bruger dine personoplysninger, vil vi bestræbe os på at træffe rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine 

personoplysninger er nøjagtige og opdaterede til de formål, hvortil de blev indsamlet. Hvis dine 

personoplysninger er unøjagtige eller ufuldstændige, kan du anmode om at få dem rettet. Derudover kan du 

have ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis der f.eks. 

ikke længere er et legitimt forretningsformål med en sådan behandling i henhold til denne privatlivspolitik eller 

gældende lovgivning, og juridiske opbevaringsforpligtelser ikke kræver fortsat opbevaring. 

b) Ret til dataportabilitet 

Du kan have ret til at få de personoplysninger om dig, som du har givet til os, udleveret i et struktureret, 

almindeligt anvendt og maskinlæsbart format eller til at få disse oplysninger overført til en anden dataansvarlig. 

 

c) Ret til at trække dit samtykke tilbage 

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dit samtykke 

tilbage med fremtidig virkning, men uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der er udført på grundlag 

af samtykket indtil tilbagetrækningen. 

 

d) Indsigelsesret iht.  

artikel 21, stk. 1  

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 6, 

stk. 1, litra e eller f i GDPR af årsager, der skyldes din særlige situation. Vi behandler ikke dine 

personoplysninger yderligere efter en indsigelse, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til yderligere 

behandling, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen har til formål at gøre 

retskrav gældende eller udøve eller forsvare retskrav (jf. artikel 21, stk. 1 i GDPR, såkaldt "begrænset 

indsigelsesret"). I så fald skal du begrunde den indsigelse, der udspringer af netop din situation. Derudover har 

du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte 

markedsføring, også uden at angive nogen grund. 
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8.2 Udnyttelse af dine databeskyttelsesrettigheder over for Sandoz 

 

I det omfang Sandoz er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger (se pkt. 2), kan du til enhver tid sende 

en e-mail til dataprivacy.nordics@novartis.com for at håndhæve dine databeskyttelsesrettigheder i henhold til pkt. 

8.1. 

Hvis du har andre spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger, bedes du rette din forespørgsel til 

dataprivacy.nordics@novartis.com. Angiv navnet på den pågældende sociale mediekanal, og angiv passende 

identifikation af dig selv. Hvis der fra vores side er tvivl om din identitet, kan Sandoz i enkelte tilfælde kræve, at du 

indsender en kopi af dit ID (der er streget over på visse steder) (artikel 12, stk. 6 i GDPR). Derudover har du ret til at 

klage til den ansvarlige tilsynsmyndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger hos os ikke er 

lovlig. Tilsynsmyndigheden for Sandoz er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. +45 33 19 32 00, 

dt@datatilsynet.dk. 

 

8.3 Udnyttelse af dine databeskyttelsesrettigheder over for den ansvarlige tjenesteudbyder 

For så vidt som den pågældende tjenesteudbyder er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, bedes 

du kontakte tjenesteudbyderen for at håndhæve dine databeskyttelsesrettigheder. Du kan kontakte 

serviceudbyderen i henhold til følgende kontaktoplysninger: 

 

YouTube: https://support.google.com/policies/contac

t/general_privacy_form 

Facebook/ 

Instagram: 

https://www.facebook.com/help/contact/54

0977946302970 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask

/TSO-DPO 

 

9. Links til andre websteder 

De sociale mediekanaler kan indeholde links til andre websteder. Vi har ingen kontrol over praksis for beskyttelse af 

personoplysninger eller indholdet på disse andre websteder. Derfor anbefaler vi, at du omhyggeligt læser de 

respektive privatlivspolitikker for disse andre websteder, som du besøger. 

 

10. Ret til ændringer forbeholdes 

Sandoz forbeholder sig retten til efter eget skøn til enhver tid at ændre denne privatlivspolitik i overensstemmelse 

med lovkravene. Det kan f.eks. være for at overholde nye lovkrav eller for at afspejle nye databehandlingsaktiviteter 

på vores sociale mediekanaler. 

Vi har til hensigt at offentliggøre ændringer af vores fortrolighedspolitik på dette websted, så du altid er fuldt og 

præcist informeret om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt 

besøger dette websted for at få mere at vide om vores aktuelle databeskyttelsespraksis. 

 

Opdateret 11.04.2022 
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