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INFORMATION OM BRUG AF PERSONDATA  
 
Novo Nordisk Denmark A/S er juridisk forpligtet til at beskytte dine personoplysninger. Denne 

information forklarer hvordan vi behandler (f.eks. indsamler, bruger, opbevarer og deler) dine 

personoplysninger. Vi behandler alle dine personoplysninger i henhold til denne information og 

gældende lovgivning.  

 

1. HVEM ER VI? 

 

Virksomheden som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er: 

 

Novo Nordisk Denmark A/S   

Ørestads Boulevard 108, 6.   

DK-2300 København S  

CVR nr.: 38180045 

+45 80 20 02 40 

Kundeservice@novonordisk.com 

 

Du kan altid kontakte Novo Nordisk Denmark A/S eller Novo Nordisk’s persondataansvarlige på 

kundeservice@novonordisk.com med spørgsmål eller bekymringer om hvordan vi behandler dine 

personoplysninger. 

 

2. HVORDAN INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER OM DIG? 

 

Vi modtager dine personoplysninger direkte fra dig og vores samarbejdspartnere. 

 
3. HVORFOR OPBEVARER OG BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNIGER? 

 
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne kontakte dig omkring: 

• tilbud om efteruddannelse;  

• sikkerhedsinformation om vores produkter; 

• generel information om vore produkter og/eller sygdomsområder; 

• besøg af vore lægemiddelkonsulenter/medicinske rådgivere; 

• tilbud om at deltage i markedsanalyser; 

• registrering af udleverede lægemiddelprøver; 

• nyhedsbreve på e-mail hvis du har givet samtykke til det; 

• information om kliniske forsøg. 

Du er ikke forpligtet til at give os dine personoplysninger. Får vi ikke dine personoplysninger, vil vi 

imidlertid ikke være i stand til at kontakte dig.   

 

4. HVILKE AF DINE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI?  

Vi kan behandle følgende typer af personoplysninger til ovenstående formål , se afsnit 3:  

• Kontaktinformation (navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse); 

• Faglige oplysninger (fx uddannelse, medicinsk speciale, stilling). 

 

5. HVORDAN DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?  

Vi kan dele dine personoplysninger med:  

• Samarbejdspartnere som assisterer vores virksomhed (f.eks. konsulenter, IT serviceudbydere, 

rejsearrangører); 

• Andre Novo Nordisk enheder (f.eks. Novo Nordisk datterselskaber i andre lande). 
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6. HVORFOR MÅ VI IFØLGE LOVGIVNINGEN BEHANDLE DINE PERSONOPLYSNINGER? 

Vores behandling af dine personoplysninger kræver et juridisk grundlag. Vi er i henhold til 
lovgivningen1 berettiget til at behandle dine personoplysninger, beskrevet ovenfor i afsnit 4, ved 
følgende juridiske grundlag:  
 

• Behandlingen er henholdsvis nødvendig for vores overholdelse af lovkrav2, ligesom det er 

nødvendigt for, at vi kan kontakte dig med ovenstående formål, se afsnit 3. Behandlingen 

tjener således vores legitime interesse i at kunne kontakte dig med information du har bedt om 

at modtage. 

 
7. HVORNÅR OVERFØRER VI DINE PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS?  

Novo Nordisk kan overføre dine personoplysninger til lande uden for det Europæiske Økonomiske 

Samarbejdsområde (EØS) hvori vi er fysisk tilstede, til formålene beskrevet ovenfor i afsnit 3: 

 

I henhold til lovgivningen bruger vi følgende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine 

personoplysninger i tilfælde af sådanne overførsler:  

• Overførelser til en Novo Nordisk enhed er dækket af Novo Nordisk’s bindende 

forretningsregler, tilgængelige på https://www.novonordisk.com/about-novo-nordisk/corporate-

governance/personal-data-protection.html; 

• Vi har indgået standardkontraktsbestemmelser om overførelse af persondata til tredjelande. 

Du kan få en kopi af disse bestemmelser ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 1. 

 

8. HVOR LÆNGE VIL VI OPBEVARE DINE PERSONDATA ?  

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er relevant for formålene som beskrevet i 
afsnit 3  
 

9. HVAD ER DINE RETTIGHEDER? 

Ifølge lovgivningen har du generelt disse rettigheder: 
 

• Du kan få et overblik over hvilke personoplysninger vi har om dig; 

• Du kan få en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindelig brugt og 

maskinlæsbart format; 

• Du kan få rettet dine personoplysninger; 

• Du kan få dine personoplysninger slettet;  

• Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler dine personoplysninger; 

• Samtykke som du har givet, til at vi må behandle dine personoplysninger, kan du når som 

helst trække tilbage; 

• Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, påvirker det ikke legitimiteten af behandlingen af dine 

personoplysninger inden du trak dit samtykke tilbage; 

• Ønsker du at klage over vores håndtering af dine personoplysninger, kan du rette 

henvendelse til Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/kontakt/  

 

Under gældende lovgivning kan der være begrænsninger for disse rettigheder, der afhænger af de 

specifikke omstændigheder for den respektive behandling. Kontakt os som beskrevet i afsnit 1 med 

spørgsmål eller forespørgsler vedrørende dine rettigheder. 

                                                      
1 https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/  
2 https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/lovgivning/  
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