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Personvernerklæring for nettstedet til Aspen Pharma Ireland Limited Norway Branch  

Introduksjon av personvernerklæringen for dette nettstedet  

Dette nettstedet («Nettstedet») eies og driftes av Aspen Pharma Ireland Limited Norway Branch 

(«ASPEN»). Den driftige kulturen hos ASPEN er det som skiller oss fra mengden. Vi er forpliktet 

overfor pasienter, helsearbeidere, alliansepartnere, våre ansatte og samfunnet. Å beskytte 

Personopplysninger og å respektere personvernet er fundamentale deler av denne forpliktelsen, og 

denne personvernerklæringen som fremstilt nedenfor bidrar til å tilkjennegi denne forpliktelsen til 

besøkende på og brukere av nettsteder som eies av ASPEN. Som et resultat, har vi opprettet denne 

personvernerklæringen for nettsted («Personvernerklæring»). ASPEN har opprettet denne 

Personvernerklæringen for å forklare hvordan vi samler inn, bruker, utleverer og beskytter 

Personopplysninger som du sender til oss når du får tilgang til og bruker dette Nettstedet. ASPEN er 

behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende personvernlovgivning. ASPEN-eide nettsteder er et 

ASPEN-kontrollert nettprogram hvor ASPEN eier, godkjenner og/ eller samhandler med publikum på 

vegne av ASPEN.  

I utgangspunktet kan du anonymt besøke Nettstedet og se på innholdet ved å ikke oppgi dine 

Personopplysninger. Hvis du ikke samtykker til denne Personvernerklæringen, ber vi deg om å ikke 

gi oss noe informasjon og ikke bruke Nettstedet.   

I denne Personvernerklæringen betyr «vi», «vår» og «oss» ASPEN og dets tilknyttede selskaper.  

Betydningen av Personopplysninger  

«Personopplysninger» defineres i personvernlovgivningen som gjelder i ditt land. De inkluderer all 

informasjon i forbindelse med en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Dette betyr at personer 

som kan identifiseres direkte eller indirekte av identifikatorer, slik som navn, identifikasjonsnummer, 

stedsinformasjon, nettidentifikatorer (for eksempel IP-adresser – hvis de kan brukes til å identifisere 

deg) eller én eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, 

økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til denne fysiske personen.    

Enkelt forklart, inkluderer dette opplysninger som kan brukes til å identifisere deg, enten alene eller 

sammen med andre data i vår besittelse eller som er tilgjengelig for oss.    

Viktig informasjon om internasjonale overføringer  

Vi er en del av Aspen Group, som har databaser i forskjellige jurisdiksjoner. Vi kan overføre dataene 

dine til en av gruppens databaser utenfor ditt hjemland. Disse andre landene kan ha annen 

personvernlovgivning enn ditt hjemland, eller ingen personvernlovgivning. Europakommisjonen kan 

vurdere at landene ikke tilbyr tilstrekkelig beskyttelse av Personopplysninger.  Selv om landet som 

dataene overføres til ikke krever at vi tilbyr tilstrekkelig databeskyttelse, vil vi likevel sikre at 

overføringer til Aspen Groups databaser i dette landet er tilstrekkelig beskyttet.   

Kategorier av Personopplysninger vi kan samle inn, formålet og behandlingsgrunnlag  

Personopplysningene vi samler inn fra deg, inkluderer følgende:   

Kategorier  av  

Personopplysninger  

Formål  Behandlingsgrunnlag  

Søknadsopplysninger 

(f.eks. navn, CV)  

Det er nødvendig for ASPEN å 
behandle disse  
Personopplysningene for å 

administrere 

rekrutteringsprosessen, inkludert 

opprettelsen av en elektronisk 

jobbsøkerfil for HR, behandle 

søknaden din og å organisere 

intervjuer.  

Behandlingen er nødvendig for 

at vi skal kunne inngå en 

kontrakt med deg.  
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Kontaktinformasjon (f.eks. 
fullt navn, postadresse, 
epostadresse, 
arbeidsgiver- 

/  firma-  og  

yrkesinformasjon, 

jobbtitler samt telefon- og 

faksnumre)  

Behandle og svare på forespørsler 

fra deg.  

Oppfylle kontrakten og 

berettigede interesser – det er 

viktig at vi kan svare på 

forespørslene dine.  

Informasjon vedrørende 

nettlesing (IP-adresse, 

nettleserinformasjon)  

Overvåking og produksjon av 

statistisk informasjon om bruken 

av plattformene våre, og for å 

analysere og forbedre 

funksjonaliteten deres.  

Berettigede interesser – Vi må 
utføre denne begrensede 
rutineovervåkningen for å sikre 
at nettstedet vårt fungerer 
ordentlig, for å diagnostisere 
eventuelle problemer med 

serveren vår og administrere  

Nettstedet vårt  

All informasjon som nevnt 

over  

Etablere og håndheve våre 
juridiske rettigheter og plikter, og 
å overvåke for å identifisere og 
registrere uredelig aktivitet  

Overholde instruksjonene fra 
myndigheter, domstoler eller annet 
som kreves ifølge loven  

For generelle journalføring og 
behandling av kundeforhold  

Behandle foreslåtte salg, 

omstruktureringer eller 
sammenslåinger av noen eller alle 

deler av forretningen vår, inkludert 
å svare på forespørsler fra mulige 
kjøpere eller organisasjoner som 
ønsker sammenslåing   

Løse klager fra eller tvister med 

deg  

Berettigede interesser (se 

kolonnen til venstre)  

  

Oppsummert, trenger vi visse Personopplysninger fordi det er nødvendig for å administrere 

eventuelle kontrakter med deg (der dette er relevant).  Visse andre Personopplysninger behandles 

for våre berettigede interesser dersom dette ikke får negative virkninger for deg.   

Dataanonymisering og bruk av aggregert informasjon   

Vi kan konvertere Personopplysninger til statistisk data eller aggregert data på en slik måte at det 

du ikke lenger kan identifiseres eller er identifiserbar ut fra dataene.  Vi kan bruke slik aggregert 

data til å gjennomføre markedsundersøkelser og analyser, inkludert å produsere statistiske 

undersøkelser og rapporter.    

Særlig bruker vi teknologi til å samle inn anonym informasjon om bruken av dette Nettstedet. For 

eksempel:   

1. Vi bruker teknologi for å spore hvilke sider på Nettstedet vårt besøkende ser. Vi bruker også 

teknologi for å fastslå hvilken nettleser våre besøkende bruker. Denne teknologien 

identifiserer ikke deg personlig, den lar oss simpelthen kompilere statistikk om våre 

besøkende og deres bruk av Nettstedet vårt.  

  

2. Visse sider på dette Nettstedet kan inneholder lenker til andre sider på Nettstedet. Vi kan 

bruke teknologi for å spore hvor ofte disse koblingene brukes og hvilke sider på Nettstedet 

vårt våre besøkende velger å se på. Igjen, denne teknologien identifiserer ikke deg personlig 

– den lar oss simpelthen kompilere statistikk om bruken av disse lenkene.  
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Vi bruker anonymisert data til å forbedre innholdet og funksjonaliteten på dette Nettstedet og for å 

måle områder og emner som tiltrekker seg interesse, slik at vi kan sende målrettede 

epostoppdateringer (til de som ønsker å motta slik kommunikasjon). Dette lar oss forstå de generelle 

interesseområdene til besøkende på Nettstedet vårt slik at vi kan forbedre Nettstedet og produktene 

og tjenestene vi tilbyr.   

Informasjonskapsler og analyseverktøy   

Vi kan bruke informasjonskapsler på Nettstedet vårt fra tid til annen. Informasjonskapsler er små 

tekstfiler som nettleseren plasserer på harddisken din for å gjenkjenne deg som en gjentatt bruker 

av Nettstedet, for å spore bruken din av Nettstedet og for målrettet annonsering. Dette lar oss 

tilpasse visse deler av besøket ditt på Nettstedet. Informasjon som samles inn fra 

informasjonskapsler på denne måten, brukes kun i aggregert form. Med mindre en besøkende 

spesifikt oppgir sin identitet til oss, f.eks. ved å registrere seg på Nettstedet vårt, oppgir informasjon 

via et skjema eller sender oss meldinger fra Nettstedet, vil vi ikke få vite identiteten til individuelle 

besøkende. Vi kan bruke informasjonskapsler til å lagre innstillinger, registrere øktinformasjon, 

utvikle informasjon om preferansene og interessene til besøkende på Nettstedet, registrere tidligere 

aktivitet på et nettsted for å gi bedre service når du returnerer til Nettstedet eller tilpasse innholdet 

på nettstedet basert på informasjon som du oppgir frivillig.   

 Informasjonskapslene som Nettstedene våre bruker, kan deles inn i fire kategorier:  

1. Strengt nødvendige informasjonskapsler  

Disse informasjonskapslene er av vesentlig betydning fordi de lar deg navigere rundt på 

Nettstedene våre og bruke visse funksjoner, f.eks. å få tilgang til sikre områder på Nettstedet 

eller i forbindelse med informasjonssøk.  Uten disse informasjonskapslene, kan vi ikke tilby 

alle tjenestene du ber om.  

2. Ytelsesinformasjonskapsler  

Disse informasjonskapslene kan brukes for å samle inn informasjon om hvordan du bruker 

Nettstedene, for eksempel hvilke sider du besøker oftest.  Disse informasjonskapslene samler 

ikke inn informasjon som identifiserer deg. Informasjonskapslene brukes kun for å få 

informasjon om hvordan Nettstedene våre yter og for å gjøre relevante forbedringer.  

3. Funksjonalitets- og profilinformasjonskapsler  

Disse informasjonskapslene kan brukes for å la Nettstedene våre lagre informasjon om valg 

som du gjør og tilby deg mer personlige funksjoner.  Vi kan også bruke slike 

informasjonskapsler for å sikre at markedsføring og opplevelser på nettsteder er relevante 

for deg.  Informasjonen som disse informasjonskapslene samler inn kan være anonymisert 

og de kan ikke spore nettleseraktiviteten din på andre Nettsteder.  

4. Informasjonskapsler for annonser  

Disse informasjonskapslene kan brukes for å vise deg annonser som er mer relevante for 

deg og dine interesser.  De utplasseres ofte av annonsenettverk med vårt samtykke.  

Vi bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. (Google) på vårt Nettsted. Google 

Analytics bruker informasjonskapsler, f.eks. tekstfiler som lagres på datamaskinen din for å gjøre 

det mulig å analysere din bruk av nettstedet. Informasjon som genereres av informasjonskapselen 

om din bruk av nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Men dersom 

IP-anonymisering er aktivert på dette nettstedet, blir IP-adressen avkortet av Google innenfor 

medlemsstater i EU eller i andre stater som er en del av EØS-området. Bare i uvanlige tilfeller blir 

hele IP-adresser overført til en Google-server i USA og avkortet der. Google vil bruke denne 

informasjonen på vegne av eieren av dette nettstedet for å evaluere din bruk av nettstedet, kompilere 

rapporter om aktiviteter på nettstedet og gi den som drifter nettstedet flere tjenester i forbindelse 

med nettstedet og Internettbruk. IP-adressen som sendes fra nettleseren din som en del av Google 

Analytics, slås ikke sammen med andre data av Google. Du kan forhindre lagring av 

informasjonskapsler ved å endre innstillingene på nettleseren din, men merk at du i dette tilfellet 

ikke vil kunne bruke alle funksjonene som tilbys av dette nettstedet. I tillegg kan du forhindre data 
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som genereres av informasjonskapselen og i forbindelse med din bruk av nettstedet (inkludert 

IPadressen din), fra å samles inn og behandles av Google ved å laste ned og installere et 

nettleserprogramtillegg fra følgende kobling: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

Vi bruker Google Analytics på Nettstedet vårt med utvidelsen «anonymizeIP()». IP-adresser avkortes 

før videre behandling for å unngå direkte tilknytning til personer.  

Du kan deaktivere informasjonskapsler ved å endre innstillingene på nettleseren din. Se nettleserens 

hjelpefunksjon for informasjon om hvordan du deaktiverer informasjonskapsler. Merk at enkelte 

funksjoner på Nettstedet kan slutte å fungere ordentlig hvis du deaktiverer informasjonskapsler.   

Utlevering av Personopplysningene til tredjeparter   

Vi kan utlevere dine Personopplysninger til tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til følgende:  

1. innenfor konsernet for formålene som beskrives i denne Personvernerklæringen  

2. til tredjeparter som leverer tjenester til oss og som hjelper oss og konsernet med å drive 

forretninger. Noen ganger kan for eksempel en tredjepart få tilgang til Personopplysningene 

for å understøtte vår informasjonsteknologi.  

3. til våre juridiske og andre profesjonelle rådgivere   

4. der det er nødvendig for å overholde lovkrav, for å beskytte vitale interesser, for å beskytte 
sikkerheten eller integriteten til databasene våre eller på Nettstedet og for å forebygge mot 
rettslig ansvar   

5. til tilsynsmyndigheter, domstoler og statlige etater eller for å overholde lovkrav, juridiske 

eller forskriftsmessige krav og andre myndighetskrav  

Personopplysningssikkerhet  

Vi streber etter å implementere egnede tekniske og fysiske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte 

Personopplysninger som overføres, lagres eller på annen måte behandles av oss mot utilsiktet eller 

ulovlig ødeleggelse, tap, endring samt uautorisert avsløring eller tilgang i forbindelse med Nettstedet 

vårt.  Disse tiltakene inkluderer sikring av datamaskiner, filer og fasiliteter.  Våre 

tjenesteleverandører velges nøye ut og må iverksette egnede sikkerhetsforanstaltninger. På visse 

områder bruker ASPEN bransjestandardisert SSL-kryptering for å beskytte dataoverføringer. De 

fleste nye nettlesere støtter det nødvendige sikkerhetsnivået for å bruke disse områdene.   

  

Vi streber særlig etter å implementere egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et 

sikkerhetsnivå som svarer til risikoen, inkludert (hvis relevant): (a) pseudonymisering (f.eks. når 

data separeres fra direkte identifikatorer slik at det ikke er mulig å knytte dem til en identitet uten 

ytterligere informasjon som oppbevares separat) og kryptering (b) sikring av vedvarende 

konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og motstandsdyktighet for systemene og tjenestene som 

brukes til å behandle Personopplysningene dine, (c) sikring av evnen til å gjenopprette 

tilgjengeligheten og tilgangen til Personopplysninger innen rimelig tid ved fysiske eller tekniske avvik 

og (d) å sørge for en prosess med regelmessig testing, vurdering og evaluering av effektiviteten til 

tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger.  

Oppbevaringsperiode eller kriterier som benyttes for å fastslå oppbevaringsperioden   

Vi oppbevarer Personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som de 

ble samlet inn for, som beskrevet ovenfor.    

Kriteriene vi bruker for å fastslå oppbevaringstiden for Personopplysninger inkluderer følgende: (i) 

Oppbevaring i tilfelle forespørsler.  Vi vil oppbevare dem i en rimelig tidsperiode etter at forholdet 

mellom oss har opphørt (opptil 6 måneder) ved forespørsler fra deg; (ii) Oppbevaring i tilfelle 

krav.  Vi vil oppbevare dem så lenge du ifølge loven kan fremlegge krav mot oss (i Tyskland betyr 

dette at vi kan oppbevare dem i 10 år) hvis og i den grad vi har inngått en kontrakt med deg; (iii) 

Oppbevaring i samsvar med juridiske og lovpålagte krav.  Vi vil vurdere om vi må oppbevare 

dem etter tidsperioden som beskrives i (ii) på bakgrunn av juridiske eller lovpålagte krav.    

  

Hvis jobbsøknaden aksepteres og du begynner å arbeide hos ASPEN, vil Personopplysningene dine 

overføres til personalfilen din og blir behandlet for arbeidsformål. Hvis jobbsøknaden din ikke 

aksepteres, beholder vi Personopplysningene dine så lenge det er tillatt av gjeldende lovgivning etter 

at vi har varslet deg om at søknaden ikke ble akseptert.  
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Hvis du vil ha mer informasjon om praksisene våre for oppbevaring av Personopplysninger, kan du 

kontakte oss (se «Kontakt oss» nedenfor).  

Dine rettigheter i henhold til personvernlovgivningen  

Du har forskjellige rettigheter i henhold til databeskyttelseslovene i landet ditt.  Disse kan inkludere 

(der dette er relevant): retten til å be om tilgang til Personopplysningene vi har om deg; retten til å 

korrigere opplysninger, inkludert å kreve at vi retter opp feilaktige Personopplysninger; retten til å 

be om å begrense behandlingen av data om deg eller å protestere mot behandlingen av 

Personopplysningene dine, retten til å be om å slette Personopplysningene der det ikke lenger er 

nødvendig for oss å oppbevare dem; retten til å overføre data, inkludert å få Personopplysninger i et 

alminnelig brukt maskinlesbart format i visse omstendigheter, som der vår behandling av dataene 

er basert på samtykke; retten til å protestere mot automatisert beslutningstaking, inkludert 

profilering (hvis noen) som har en juridisk eller betydelig effekt på deg som person; og retten til å 

trekke tilbake samtykket ditt til all behandling som du tidligere har gitt samtykke til. Du kan også 

sende en klage til tilsynsmyndigheten i ditt hjemland. I Norge er dette Datatilsynet.  

Se «Kontakt oss» hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene (de som er relevante).  

Koblinger til andre nettsteder  

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som ikke driftes av oss. Vi gir bare disse lenkene 

til deg for at du enklere skal finne informasjon, og de betyr ikke at vi gir tilslutning til noen av 

aktivitetene på disse tredjepartsnettstedene eller at vi har forbindelser med de som drifter 

nettstedene. Vi kontrollerer ikke disse nettstedene og er ikke ansvarlig for dataene eller 

personvernpraksisen deres. Vi anbefaler at du ser gjennom alle personvernerklæringer som 

publiseres på alle nettsteder du besøker før du bruker nettstedet eller oppgir noen 

Personopplysninger.  

Oppdateringer og endringer av Personvernerklæringen  

Vi kan beslutte å endre denne Personvernerklæringen. Ved grunnleggende endringer eller endringer 

som i betydelig grad påvirker deg, vil vi gi deg den oppdaterte Personvernerklæringen før endringen 

faktisk trer i kraft. Vi anbefaler deg å regelmessig lese gjennom innholdet i denne 

Personvernerklæringen.  

Kontaktdetaljer  

Hvis du har spørsmål eller ønsker å klage på vår overholdelse av denne Personvernerklæringen, eller 

hvis du vil komme med anbefalinger eller kommentarer for å forbedre kvaliteten på vår 

Personvernerklæring, kan du sende oss en e-post på inforequests@ie.aspenpharma.com.  

Du kan også kontakte vår personvernkoordinator eller vårt personvernombud: 

NDeKlerk@ie.aspenpharma.com  

Din bruk og visning av dette nettstedet er underlagt visse vilkår og betingelser.  Se disse her: 

http://www.mittunderliv.no/wp-content/uploads/2018/12/vilkar_for_bruk.pdf.   

Sørg for å inkludere e-postadressen din og telefonnummeret ditt i korrespondansen.  

Alternativt kan du skrive til   

Attn: Aspen Nordic, filial af Aspen Pharma Ireland Limited, Irland  

Borupvang 3,   

2750 Ballerup,   

Denmark  

Telefon: +45 44 48 00 44  

Sist oppdatert: 18 mai 2018  

  

  

NO-EST-00012 Sep 2019  
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