
 

 

 

Biogen kennisgeving inzake gegevensbescherming Belanghebbenden  

Datum: 1 januari 2022 

 

In deze kennisgeving wordt beschreven hoe Biogen Netherlands B.V. ("Biogen") uw 
persoonsgegevens verzamelt en verwerkt alszorgverzekeraar, overheidsfunctionaris, ambtenaar, 
werknemer van een zorgverzekeraar of andere partij waar Biogen mee te maken heeft op regelmatige 
basis die geen patient of zorgprofessional is (een “belanghebbende”). 

Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt Biogen? 

Biogen verzamelt en gebruikt de volgende persoonsgegevens over u: 

(i)  uw contactgegevens, zoals uw naam, titel, postadres, e-mailadres, faxnummer en vaste lijn en; 
mobiele telefoonnummers; 

(ii)  professionele informatie over u waaronder arbeidsgeschiedenis, academische achtergrond, 
vakgebied en specialisatie, publicaties en openbare toesprakenen interesse in Biogen-producten; 
en 

(iii) informatie met betrekking tot interacties tussen Biogen en uzelf, zoals verslagen van gesprekken 
en uitwisseling van correspondentie. 

Biogen verzamelt de meeste van deze informatie rechtstreeks van u via interacties met Biogen, maar 
ook uit openbare bronnen (bv. het internet) en industriedatabanken die details bevatten over 
belanghebbenden (bv. lijsten metprofessionals). 

Waarom verzamelt en gebruikt Biogen mijn persoonsgegevens? 

Biogen verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de zakelijke relatie van Biogen met u te 
onderhouden en verbeteren, en bouwt een profiel over u op om een beter inzicht te krijgen in uw 
gebieden van expertise en interesses.  Het is in het legitieme belang van Biogen om persoonsgegevens 
te verzamelen en verwerken voor het beheer van onze zakelijke relatie met onze belanghebbenden. 

Met wie deelt Biogen mijn persoonsgegevens? 

Biogen deelt uw persoonsgegevens met andere derden. Biogen kan persoonsgegevens bekendmaken 
aan andere groepsmaatschappijen voor de doeleinden die worden beschreven in deze kennisgeving. 
Biogen kan derden inzetten om ons diensten te verlenen waarvoor u mogelijk uw persoonsgegevens 
aan dergelijke derden moet bekendmaken. Dit zijn onder andere dienstverleners die Biogen assisteren 
bij onze verwerking van gegevens, bijvoorbeeld door het verstrekken van cloudtechnologie en 
faciliteiten voor gegevensopslag. Dergelijke overdrachten kunnen overdrachten buiten uw land 
omvatten naar landen die geen passend niveau van bescherming voor uw persoonsgegevens 
implementeren volgens uw nationale of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. In 
dergelijke gevallen neemt Biogen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed 
beschermd zijn bij overdracht naar dergelijke landen, zoals waar nodig door de standaard contractuele 
clausules te gebruiken om een adequaat niveau van gegevensbescherming te verstrekken.  Op uw 
verzoek, zal Biogen nadere informatie verstrekken over ontvangers van persoonsgegevens en 
overeenkomsten voor gegevensoverdracht met ontvangers buiten Nederland/de Europese 
Economische Ruimte. 

Biogen kan uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en bekendmaken aan derden indien Biogen 
van mening is dat het noodzakelijk is voor naleving van toepasselijke wetten, voor de bescherming van 
vitale belangen van een persoon, of indien noodzakelijk om de wettelijke rechten van Biogen uit te 
oefenen, in te stellen en te beschermen.  Als een derde partij alle of een belangrijk onderdeel van het 
bedrijf of bedrijfsmiddelen van Biogen verwerft, kunnen uw persoonsgegevens bekend gemaakt worden 
in verband met deze verkoop. 

Biogen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is 
verzameld en in overeenstemming met de specifieke wettelijke bewaartermijnen.  

 

 



 

 

Wat zijn mijn rechten? 

U kunt op elk gewenst moment contact opnemen met Biogen als u toegang wilt hebben tot uw 
persoonsgegevens of als u informatie wenst over de persoonsgegevens die wij over u bewaren (zoals 
de bron van de persoonsgegevens). U kunt om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking 
van uw persoonsgegevens en u kunt ook de correctie of verwijdering ervan aanvragen.  

Contactgegevens 

Onder de wetten voor gegevensbescherming is een ‘verwerkingsverantwoordelijke’ de juridische 
entiteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voor assistentie bij 
het uitoefenen van uw rechten op het gebied van gegevensbescherming.  Biogen is de 
verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met deze kennisgeving. 
Als u vragen of zorgen hebt over deze kennisgeving gegevensbescherming of de verwerking van uw 
persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon binnen Biogen.  U kunt ook contact 
opnemen met Biogen's Europese functionaris voor gegevensbescherming door te e-mailen naar: 
privacy@biogen.com. U kunt als u dit nodig vindt een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor 
gegevensbescherming als u het gevoel hebt dat uw privacyrechten zijn geschonden. 
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