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Privatlivspolitik for projektdeltagere 

Incentive arbejder med projekter, hvor vi indsamler oplysninger, herunder helbredsoplysninger, 

om deltagerne. 

Incentive vil indsamle og behandle personoplysninger om dig som led i din medvirken i et projekt 

for en af Incentives kunder i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik for projektdeltagere. 

1. Indsamling af personoplysninger 

Følgende personoplysninger kan blive behandlet: 

· Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse mv. 

· Økonomiske oplysninger, som fx bankkonto 

· Udlæg, fx transportudgifter 

· Oplysninger om familie 

· Oplysninger om helbredsforhold. 

Vi kan også i nogle tilfælde være nødsaget til at indsamle og behandle særlige kategorier af 

personoplysninger, fx bivirkninger, som du måtte oplyse. 

Vi indsamler og behandler kun dine personoplysninger, hvis det vurderes nødvendigt i forbindelse 

med din medvirken i et projekt for en af vores kunder. 

Retsgrundlaget for behandlingen af størstedelen af de personoplysninger, som Incentive 

indsamler og behandler om dig, er projektbeskrivelsen (samtykkeerklæringen), der er indgået 

mellem dig og Incentive. Vi kan også behandle personoplysninger på grundlag af en juridisk 

forpligtelse fx indrapportering af bivirkninger. 

   

2. Behandling af personoplysninger 

Incentive kan behandle dine personoplysninger med de følgende formål: 

· Projektadministration relateret til din deltagelse i et projekt for en af Incentives kunder 

· Registrering og vedligeholdelse af samtykkeerklæringer, bivirkningsindrapporteringer 

· Administration af udlæg, fx transportudgifter 

· Håndtering af krav og tvister 

· Overholdelse af lovmæssige krav og andre forpligtelser i forhold til god forvaltning af 

personoplysninger. 
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3. Hvem bliver mine personoplysninger delt med? 

 

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, 

der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Incentive leverer relevante ydelser, som fx 

administration af udlæg og andre oplysninger om kompensation, IT-hosting og vedligeholdelse. 

Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores 

instruktioner. 

Nogle af dine personoplysninger kan blive delt med den kunde, som Incentive løser den relevante 

opgave for, det kan fx være bivirkningsindrapporteringer. 

Visse personoplysninger vil blive indberettet til offentlige myndigheder, hvis det er krævet ved 

lov og ved indberetning af skat og andre formål, eller til rejsebureauer, flyselskaber og 

pengeinstitutter. 

Personlige oplysninger, herunder helbredsoplysninger, kan også blive overført til tredjeparter, 

hvis du eksplicit giver Incentive samtykke til at overføre dine personoplysninger. 

  

4. Overførsel og opbevaring af personoplysninger 

Hvis dine personoplysninger overføres til dataansvarlige eller databehandlere, der er lokaliseret i 

lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel være beskyttet af EU-Kommissionens 

standardbestemmelser. 

Som hovedregel vil dine personoplysninger blive opbevaret i en periode på 5 år efter din 

deltagelse i et projekt, eller så længe det har relevant markedsføringsmæssig værdi for kunden 

(så længe lægemidlet markedsføres aktivt), medmindre vi skal opbevare dine personoplysninger i 

en længere periode grundet lovkrav eller med det formål at forsvare et specifikt krav eller tvist. 

Følsomme personoplysninger vil blive slettet, når formålet, de er indsamlet og behandlet til, ikke 

længere eksisterer. For bivirkningsindrapporteringer gælder Lægemiddelstyrelsens krav om 

opbevaring. 

Vi kan behandle og opbevare dine oplysninger i en længere periode end angivet ovenfor i 

anonymiseret form, hvilket betyder, at vi ikke længere vil kunne henvise oplysningerne tilbage til 

dig. 
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5. Dine rettigheder 

 

Med forbehold af visse lovbestemte undtagelser har du ret til at få adgang til de 

personoplysninger, vi behandler og opbevarer om dig. Desuden har du ret til at gøre indsigelse 

mod behandlingen og anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. 

Derudover har du ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af dine oplysninger, hvis 

nødvendigt. 

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine 

personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og anmode 

om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig. 

  

6. Kontakt, klager og databeskyttelsesrådgiver 

Kontakt os venligst på kontakt@incentive.dk, hvis du har klager vedrørende behandlingen af dine 

personoplysninger. Du kan også indgive en klage til: 

Datatilsynet 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

T:33 19 32 00 

M: dt@datatilsynet.dk 

 


