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Novartis BCR (Binding Corporate 
Rules) 
 

 
 

Individens rättigheter 
 
Novartis har förbundit sig att respektera din integritet och att på lämpligt sätt skydda dina 
personuppgifter när data samlas in och delas med andra för att uppfylla Novartis legitima 
affärsmål. 
 
Som ett komplement till Novartis policy angående skyddet av personuppgifter har Novartis 
antagit BCR (Binding Corporate Rules, bindande företagsregler), ett antal principer som 
reglerar internationell överföring av personuppgifter tillhörande Novartis medarbetare, 
kunder, affärspartners och andra personer vars uppgifter samlas in eller behandlas i EU och 
Schweiz. Godkännandet av Novartis BCR från EU och schweiziska dataskyddsmyndigheter 
tillåter Novartis att överföra dina personuppgifter från EU och Schweiz till Novartis 
dotterbolag i andra länder i enlighet med dataskyddslagar för EU och Schweiz. 
 
 
VILKA DATASKYDDSPRINCIPER GÄLLER? 
 
Novartisföretag som överför personuppgifter från EU eller Schweiz till andra länder måste 
uppfylla tillämplig lagstiftning, Novartispolicy och BCR. Dessa företag kommer bland annat 
att:  
 

• Samla in och behandla dina personuppgifter med rättvisa och lagliga medel.  
 

• Behandla dina personuppgifter endast för specifika och legitima syften och inte vidare 
använda dem i andra syften.  
 

• När så krävs enligt lokala lagar informera dig om överföringen av din information och 
när så är tillämpligt, få ditt samtycke.  
 

• Se till att dina personuppgifter är korrekta, kompletta och, när så krävs, uppdaterade.  
 

• Behålla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt, såvida inte 
längre eller kortare perioder krävs eller godkänns enligt lag.  
 

• Förvara dina personuppgifter konfidentiellt och vidta lämpliga och rimliga 
säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller 
skada, missbruk och otillåten användning och radering. 
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VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?  
 
Om du är Novartis medarbetare, kund, affärspartner eller annan person vars personuppgifter 
samlas in av Novartis och bearbetas i EU eller Schweiz har du följande rättigheter:  
 

• Du kan begära att Novartis informerar dig om sin insamling och användning av dina 
personuppgifter enligt tillämpliga lokala lagar.   
 

• Du kan begära att Novartis rättar, raderar eller blockerar dina personuppgifter om de 
är felaktiga eller inte kompletta. 
 

• Du kan protestera mot behandlingen av dina personuppgifter och begära av Novartis 
att inte fortsätta behandla dina uppgifter när du har legitima grunder för att göra detta.  
 

• Du kan begära att få granska beslut som gjorts genom automatisk behandling av dina 
personuppgifter, om du väsentligt påverkas av sådana beslut.  

 
 
HUR UTÖVAR JAG MINA RÄTTIGHETER? 
 
Om dina personuppgifter har överförts till ett Novartisföretag beläget i ett land utanför EU och 
Schweiz som inte ger en tillräcklig skyddsnivå och du anser att dina personuppgifter 
behandlats i strid mot BCR, kan du göra följande:  
 

• Lämna in ett klagomål till Novartis Business Practices Office (BPO) genom att skicka 
ett e-postmeddelande till: business.practicesofficer@novartis.com. Ditt klagomål 
utreds enligt interna rutiner.  
 

• Framföra klagomål till dataskyddsmyndigheten eller domstolarna i det EU-land eller 
Schweiz varifrån dina personuppgifter har överförts.  
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