TIETOSUOJASELOSTE TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE
1. JOHDANTO JA TIIVISTELMÄ
Bracco suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Olemme sitoutuneet suojaamaan terveydenhuollon
ammattihenkilöiden ja muiden meihin yhteydessä olevien lääketieteen ammattilaisten (jäljempänä
yhteisesti ”terveydenhuollon ammattilaiset”) tietojen yksityisyyden.
Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan käsiteltävistä tiedoista, käsittelyn perusteista ja käsittelytavoista
sekä rekisteröityjen oikeuksista.
Sanoilla ”Bracco”, ”konserni”, ”konserniyritys” ja ”me” viitataan Bracco Imaging S.p.A. -yhtiöön
ja/tai sen sivuliikkeisiin ja tytäryhtiöihin eri puolilla maailmaa.
2. MAHDOLLISESTI KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Säilytämme vain ne sinua koskevat tiedot, joita tarvitaan sinun ja Braccon välisen suhteen hoitoon.
Voimme käsitellä esimerkiksi seuraavia sinua koskevia tietoja suhteen laadusta riippuen:
a) yleiset tiedot: esimerkiksi nimi, posti- ja/tai sähköpostiosoite, puhelinnumero ja syntymäaika
b) ammatilliset tiedot: esimerkiksi työnimike, ammatilliset pätevyydet, ammattioikeudet,
työnantaja/organisaatio, jonka palveluksessa olet, verkostot ja yhteistyökumppanit, ohjelmat ja
aktiviteetit, joihin olet osallistunut, johtokunta-/hallitusjäsenyydet, ammatilliset konferenssit ja
tapahtumat, vaikutusasemat
c) tutkinnot, koulutus- ja työhistoria, instituutioihin ja julkishallintoon liittyvät sidonnaisuudet sekä
ansioluettelon tai CV:n tiedot (kuten työkokemus, koulutus ja kielitaito)
d) tiedot sinua koskevista Braccon hankkeista, tuotteista ja aktiviteeteista
e) tiedot yhteydenpidostamme sinuun (mukaan lukien sähköisten viestien seuranta), meiltä tekemäsi
tuotetilaukset ja kanssamme solmimasi sopimukset
f) vastaanottoasi koskevat yleisesti saatavana olevat tiedot
g) arviointitiedot: esimerkiksi sisäiset arvioinnit, palautteet, evaluoinnit, luokitukset tai
suoritusarvioinnit, jotka koskevat ammatillista toimintaasi tai tuloksiasi.
3. TIETOLÄHTEET
Tiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta. Joskus voimme kuitenkin hankkia sinua koskevia
tietoja myös muista lähteistä, joita ovat esimerkiksi seuraavat (niihin kuitenkaan rajoittumatta):
julkisesti saatavilla olevat tietolähteet (kuten verkkosivustot, sosiaalinen media ja muut digitaaliset
alustat, julkaisutietokannat, tiedejulkaisut, tieteelliset yhteisöt, toimituskuntien verkkosivustot,
kansalliset rekisterit, ammatilliset hakemistot ja kolmannen osapuolen tietokannat terveydenhuollon
ammattilaisista), lääketieteellisten konferenssien järjestäjät, kolmannen osapuolen toimittajat ja
Braccon lukuun toimivat palveluntarjoajat.
4. TIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET
Käsittelemme tietojasi ainoastaan sovellettavien lakien mukaisiin tarkoituksiin, jotka voivat vaihdella
asuinmaasi ja Braccon toimintamaan mukaan.
Voimme käsitellä tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:
a) Braccon liiketoiminnan tai tieteellisen toiminnan toteuttaminen: voimme esimerkiksi kutsua sinut
tapahtumiimme tai aktiviteetteihimme, tiedottaa terveydenhuollon ammattilaisiin liittyvästä
toiminnasta ja muusta tieteellisestä tai kaupallisesta toiminnasta muun muassa tarjoamalla tieteellistä
tietoa, markkinointiviestintää ja kaupallista viestintää suostumuksesi mukaisesti (näihin kuitenkaan
rajoittumatta) sekä ehdottaa sinulle mahdollisia tehtäviä ja muita yhteistyötilaisuuksia
neuvottelukuntien tai kohderyhmien organisaatioon liittyen, sisäisten ja ulkoisten asiantuntijoiden
kokouksia ja muuta vastaavaa toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea Braccon lääkkeiden ja
lääkinnällisten laitteiden kliinistä kehitystyötä ja käyttöä.
Käsittelyn oikeusperuste: Tietojesi käsittelyssä noudatetaan paikallisia käytäntöjä, ja sen perusteena
on Braccon oikeutettujen etujen toteuttaminen biotieteen alan yrityksen ja terveydenhuollon

ammattilaisten välisessä tieteellisessä ja kaupallisessa suhteessa. Joissakin tapauksissa tietojen
käsittely edellyttää, että olet etukäteen antanut siihen nimenomaisen suostumuksesi (tässä
tapauksessa voit perua suostumuksesi milloin tahansa) tai että se on tarpeen sinun ja Braccon välisen
sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
b) Braccon tapahtumien, laitosten ja verkostojen turvallisuuden varmistaminen: osallistujat
tunnistetaan, jotta turvallisuusriskeihin voidaan puuttua.
Käsittelyn oikeusperuste: tietojen käsittely on tarpeen henkilöiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi.
c) Lakeihin, säädöksiin tai alan parhaisiin käytäntöihin perustuvien sekä eettisten velvoitteiden
täyttäminen: esimerkiksi petosten tunnistaminen ja ehkäisy, yrityksen ja terveydenhuollon
ammattilaisten yhteistyön avoimuuteen liittyvät ilmoitukset, sovellettavien lakien, säädösten,
viranomaispyyntöjen ja ilmoitusvelvoitteiden noudattaminen (mukaan lukien lääketurvatoiminta
siihen kuitenkaan rajoittumatta) ja Braccon käytäntöjen noudattaminen.
Käsittelyn oikeusperuste: tietojen käsittely on tarpeen laillisten velvoitteiden täyttämiseksi tai yleisen
edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.
d) Braccon oikeuksien toteuttaminen, Braccon immateriaalioikeuksien ja luottamuksellisten tietojen
suojaaminen sekä oikeussuojakeinojen hyödyntäminen tai Braccolle aiheutuneiden vahinkojen
rajoittaminen.
Käsittelyn oikeusperuste: Braccon oikeutettu etu suojata omia aineellisia ja aineettomia
hyödykkeitään ja etujaan.
Lisäksi Bracco voi tarjota sovelluksia, erikoisohjelmia, aktiviteetteja, tapahtumia tai kampanjoita tai
toimia kliinisten tutkimusten (”hankkeet”) toimeksiantajana. Näihin voi liittyä ainutlaatuisia tai
täydentäviä erikoisehtoja, tietosuojaselosteita ja/tai suostumuslomakkeita, joissa kerrotaan, miten
mahdollisesti annettuja tietoja käsitellään kyseisen hankkeen yhteydessä.
5. MAAT, JOISSA TIETOJA KÄSITELLÄÄN
Pääkonttorimme sijaitsee Italiassa, ja toimimme sivuliikkeiden ja tytäryhtiöiden kautta Euroopassa,
Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa. Italiassa sijaitsevalla pääkonttorilla ja joillakin
eri puolilla maailmaa sijaitsevilla konserniyhtiöillä sekä valikoiduilla toimittajilla ja
yhteistyökumppaneilla voi olla pääsy henkilötietoihin.
Jos tietoja käsitellään maissa, joiden tarjoama tietosuojan taso ei vastaa kyseisen henkilön oman maan
tasoa, suojaamme henkilötiedot luvattomalta käytöltä, käsittelyltä tai paljastumiselta toteuttamalla
kohtuulliset ja asianmukaiset lailliset toimenpiteet ja suojatoimenpiteet, mukaan lukien (niihin
kuitenkaan rajoittumatta) sitovat sopimukset, jotka edellyttävät, että henkilötiedot suojataan
asianmukaisesti.
Euroopan talousalueen ja Sveitsin asukkaat: Kun tietojasi siirretään Euroopan talousalueen tai
Sveitsin ulkopuolelle, toteutamme tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tietosi on suojattu
asianmukaisesti. Näitä suojatoimenpiteitä voivat olla muun muassa Euroopan komission / Sveitsin
viranomaisten hyväksymät vakiosopimuslausekkeet (näihin kuitenkaan rajoittumatta).
6. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET
Henkilötietoja luovutetaan vain, kun tämä on kohtuullisesti arvioituna tarpeen Braccon oikeutettujen
liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi tai kun laki edellyttää tietojen luovuttamista. Tietoja
luovutetaan ainoastaan sovellettavien lakien mukaisesti, ja tiedot suojataan mahdollisuuksien mukaan
asianmukaisilla suojatoimilla. Tietoja voidaan luovuttaa Braccon ja sen eri puolilla maailmaa
sijaitsevien konserniyhtiöiden sisällä.
Liiketoimintamme harjoittamista varten voimme luovuttaa tietoja myös kolmansille osapuolille,
kuten valvontaviranomaisille, muille viranomaisille tai julkisille toimielimille (julkishallinnolle
terveys-, sosiaali- ja etuusviranomaiset mukaan lukien), kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat
Braccolle palveluja (esimerkiksi auditoinnit, IT-palvelut tai terveydenhuollon sääntelyn

noudattamisessa avustaminen), liikekumppaneille ja yhteistyökumppaneille (kuten ulkopuolisille
tutkijoille).
Mikäli Bracco tai sen omaisuus siirtyy kokonaisuudessaan tai osittain kolmannen osapuolen
omistukseen, Braccon hallussa olevat henkilötiedot sisältyvät siirrettävään omaisuuteen.
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa sinun ja Braccon välisten sopimusten täytäntöön panoa tai Braccon
oikeuksien tai Braccon työntekijöiden, potilaiden tai muiden henkilöiden (esimerkiksi Braccon
osaston/toimipaikan vierailijoiden) oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamista varten.
7. LUOKITTELU, AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA REKISTERÖIDYN
OIKEUDET
Henkilötietojasi voidaan yhdistää muihin sinua koskeviin tietoihin, jotka ovat ennestään hallussamme
tai jotka on kerätty julkisista lähteistä kuten tieteellisistä ja lääketieteellisistä julkaisuista, kansallisista
rekistereistä ja Internetistä. Voimme myös tehdä sisäisiä arviointeja, evaluaatioita, luokitteluja tai
muita arvioita toiminnastasi ja/tai toimipaikkaasi koskevia suoritusarvioita (soveltuvissa
tapauksissa). Bracco voi ryhmitellä terveydenhuollon ammattilaisia algoritmin avulla eri tasoille
tieteellisen toiminnan tai tutkimustoiminnan (esimerkiksi julkaisujen), osaamisen (esimerkiksi
ammatillisen kokemuksen ja pätevyyksien) sekä kiinnostuksenkohteiden (esimerkiksi sähköisten
viestien seurannan) mukaan. Braccon tapahtumakutsuihin ja/tai aktiviteetteihin osallistumiseen
sovellettavat hinnat määräytyvät terveydenhuollon ammattilaisten tasoryhmittelyn mukaan, mutta
lopullisen päätöksen tekee ihminen.
8. REKISTERÖIDYN VALINNAT: TIETOSUOJAOIKEUDET JA PÄÄSY TIETOIHIN
Pääsy tietoihin, tietojen oikaiseminen, tietojen poistaminen, tietojen käsittelyn vastustaminen
ja tietojen siirtäminen
Sovellettavan tietosuojaa / yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sinulla on oikeus
pyytää kopio Braccon hallussa olevista henkilötiedoistasi.
Sinulla on myös oikeus pyytää tietojen oikaisua, korjaamista tai poistamista. Lait ja muut säädökset
voivat rajoittaa näitä oikeuksia tietyiltä osin.
Tietyissä olosuhteissa voit muodollisesti vastustaa tietojesi käsittelyä, sinulla voi olla oikeus rajoittaa
tietojesi käsittelyn laajuutta ja sinulla voi olla oikeus pyytää digitaalinen kopio hallussamme olevista
tiedoista itseäsi tai rekisterinpitäjänä toimivaa kolmatta osapuolta varten.
Tietosuojaviranomaiselle valittaminen
Sinulla voi olla oikeus tehdä valitus suoraan toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle tai
valvontaviranomaiselle, jos uskot meidän käsitelleen tietojasi tavalla, joka rikkoo lakia tai
sovellettavan tietosuojalainsäädännön takaamia oikeuksiasi.
Euroopan unionin asukkaat: Löydät asianmukaisen valvontaviranomaisen nimen ja yhteystiedot
osoitteesta http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Olemme sitoutuneet henkilötietojen suojaamiseen, ja voit tehdä valituksen myös suoraan meille.
Tämä ei rajoita oikeuttasi valittaa suoraan viranomaiselle.
9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on välttämätöntä sen tarkoituksen täyttämiseksi, johon
tiedot on kerätty (esimerkiksi kolme vuotta tieteellisten tietojen toimittamiseen liittyvän
yhteydenpidon päättymisestä). Tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli sovellettavat lait tai
säädökset edellyttävät sitä tai sallivat sen.
Tämä tarkoittaa, että säilytämme sovellettavan lainsäädännön mukaisen vanhentumisajan loppuun
saakka asiakirjat, joiden uskomme perustellusti (i) osoittavan, että olemme täyttäneet lailliset
velvoitteemme asianmukaisesti ja/tai (ii) olevan tärkeitä oikeuksiemme toteuttamiseksi. Asiakirjojen
säilyttäminen edellyttää asianmukaisia suojatoimenpiteitä, eikä niiden sisältämiä sinua koskevia
tietoja käsitellä muihin kuin edellä kohdissa (i) ja (ii) mainittuihin tarkoituksiin.

10. TOIMENPITEET TIETOSUOJAN TOTEUTTAMISEKSI
Toteutamme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietojen suojaamiseksi.
Suojaamme terveydenhuollon ammattilaisten tiedot käsittelyn aikana kohtuullisilla toimenpiteillä
katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttamiselta ja tuhoamiselta.
11. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain julkaisemalla päivitetty versio osoitteessa
www.braccoimaging.com.
Mikäli tietosuojaselosteeseen tehdään olennaisia muutoksia, voimme ilmoittaa niistä rekisteröidyille
suoraan tai julkaista erottuvan ilmoituksen osoitteessa www.braccoimaging.com. Tarkasta tämä sivu
säännöllisesti päivitysten varalta.

12. YHTEYSTIEDOT
Rekisterinpitäjä, jonka tietojenkäsittelyä tämä tietosuojaseloste koskee, on Bracco Imaging s.p.a., Via
Egidio Folli, 50, 20134 Milano (MI), Italia, tai sen konserniyhtiö, jonka nimi käy ilmi rekisteröidylle
osoitetuista viesteistä.
Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojaselosteesta tai haluat saada lisätietoja Braccon
tietosuojakäytännöistä, käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi tai tehdä meille valituksen, voit ottaa
meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dpo@bracco.com tai postitse alla oleviin osoitteisiin.
Tämä ei rajoita oikeutta valittaa toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle.
Bracco Imaging s.p.a.
Att.: Group Data Protection Officer
Via Egidio Folli,50
20134 Milano (MI)
Italia
Yhteystiedot terveydenhuollon ammattilaisille Ranskassa:
Bracco Imaging France SAS
7, rue Léonard de Vinci, Bâtiment Pascal
91300 Massy
Ranska
Sähköposti: donnees.personelles@bracco.com
Yhteystiedot terveydenhuollon ammattilaisille Saksassa:
Bracco Imaging Deutschland GmbH
Max-Stromeyer-Strasse 116
78467 Konstanz
Saksa
Sähköposti: dpo.bid@bracco.com
Yhteystiedot terveydenhuollon ammattilaisille Puolassa:
Bracco Imaging Polska Sp. z o.o.
Horizon Plaza
ul. Domaniewska 39A0
02-672 Varsova
Puola
Sähköposti: dpo_PL@bracco.com

Yhteystiedot terveydenhuollon ammattilaisille Yhdistyneessä kuningaskunnassa:
Bracco UK Limited
Unit 15
Valley Business Centre
Gordon Road
High Wycombe
BUCKS
HP13 6EQ
Sähköposti: dpouk@bracco.com
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