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Pfizer spørreundersøkelse 
Personvernerklæring 

Denne personvernerklæringen gjelder en spørreundersøkelse («spørreundersøkelsen») som skal 
fylles ut av eller på vegne av et selskap, en enhet eller en person («søkeren») som ønsker å inngå et 
engasjement med Pfizer og/eller motta finansiering eller annen støtte fra Pfizer. Hvis du har 
spørsmål, vennligst bruk kontaktinformasjonen som er oppgitt i seksjonen «Kontakt oss» nedenfor. 

Innsamling og bruk av informasjon 

Vær oppmerksom på at vi i spørreundersøkelsen ber deg om å oppgi personopplysninger. 
Informasjonen vi ber om, og som du oppgir som svar på spørreundersøkelsen, kan inkludere 
opplysninger knyttet til identifiserbare personer, for eksempel navn, kontaktinformasjon, 
bankinformasjon, forretnings-/organisasjonsdetaljer, etterforskninger og tilknytning til offentlige 
tjenestemenn. Personopplysninger vil bli behandlet av Pfizer for å overholde juridiske krav, 
herunder for å forby korrupte utbetalinger til offentlige tjenestemenn med det formål å skaffe 
eller beholde forretninger.  
 
Du kan i henhold til relevante lover være forpliktet til å gi beskjed til personer du oppgir 
personopplysninger om, og å få samtykket deres til innsamling, bruk og offentliggjøring av deres 
personopplysninger. Ved å sende inn personopplysninger via denne spørreundersøkelsen, angir du 
at du har gitt beskjed og fått nødvendig samtykke.  

 
Pfizer kan også samle inn informasjon fra andre kilder enn den spesifikke spørreundersøkelsen du 
sender inn. Denne informasjonen kan hentes fra Pfizers eksisterende registre og/eller fra 
tredjepartskilder, for eksempel databaser som benytter offentlig tilgjengelig informasjon og noen 
ganger private enheter som samler inn informasjon på våre vegne. 

Informasjonen som samles inn eller kan knyttes til spørreundersøkelsen («informasjonen») vil bli 
analysert for å evaluere risikoer knyttet til korrupsjonslover, og kan brukes til å utføre 
bakgrunnssjekker. Utfylling av spørreundersøkelsen er frivillig. Hvis søkeren imidlertid ikke fyller ut 
spørreundersøkelsen eller ikke kan levere all nødvendig informasjon, kan Pfizer utelukkes fra å drive 
forretninger med søkeren eller fra å gi relevant finansiering eller støtte.  

Offentliggjøring av informasjon og overføring av informasjon over landegrenser 

Enheten som er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med 
spørreundersøkelsen, er Pfizer-enheten som foreslår å inngå et engasjement med eller gi 
finansiering eller annen støtte til søkeren. Denne enheten vil gi informasjonen til Pfizer, Inc., et 
amerikansk selskap, som vil lagre informasjonen i USA for egne overholdelsesformål. Enkelte 
opplysninger fra denne spørreundersøkelsen vil bli gjort tilgjengelig for alle Pfizer-gruppens enheter 
verden over, slik at de er klar over at spørreundersøkelsen er gjennomført dersom de skulle ville 
inngå et engasjement med søkeren i fremtiden. En liste over Pfizers enheter og deres respektive 
lokasjoner er tilgjengelig på https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. I noen tilfeller vil 
Pfizers tilknyttede selskaper få tilgang til all den innsamlede informasjonen. I noen tilfeller får en 
tredjepartsleverandør tilgang til informasjon slik at den kan behandle den på vegne av et annet 
medlem av Pfizer-gruppen, for eksempel en tjenesteleverandør. Dette vil skje under strenge vilkår 
for konfidensialitet og sikkerhet. Hvis en potensiell bekymring vedrørende overholdelse 
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identifiseres, vil informasjonen bli videre vurdert av Pfizer og/eller kan bli offentliggjort til Pfizers 
eksterne juridiske rådgiver og/eller til føderale, delstatlige, nasjonale eller lokale regulerende 
myndigheter i USA eller andre land.  
 
Som nevnt ovenfor kan personopplysninger overføres til USA eller andre land som kan ha 
varierende personvernlovgivning. Med hensyn til EØS har vi iverksatt passende tiltak, for eksempel 
standard kontraktbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen, for å beskytte personopplysninger. 
Enkeltpersoner kan få tilsendt en kopi av disse tiltakene på https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-
countries_en. 

Individuelle rettigheter 

Hvis en enkeltperson med personopplysninger som er inkludert i spørreundersøkelsen ønsker å 
gjennomgå, korrigere, oppdatere, undertrykke, begrense eller slette personopplysninger, eller 
ønsker å overføre personopplysninger (i den grad retten til dataportabilitet er gitt ved gjeldende 
lov), bør den enkelte kontakte Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. Vi må muligens verifisere 
enkeltpersonens identitet før vi kan utføre forespørselen. Vi vil forsøke å overholde forespørselen 
så snart det er praktisk mulig. 
 
Tilleggsinformasjon for EØS: (i) du kan sende inn en klage til en personvernmyndighet for det 
aktuelle landet eller regionen, eller i landet der det påstås at en overtredelse av gjeldende 
personvernlovgivning har funnet sted (se http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080); og/eller (ii) kontakte Pfizers Data Protection Officer med 
kontaktinformasjonen som finnes på dpo.pfizer.com.  

Oppbevaring av informasjon 

Informasjon vil bli lagret for den perioden det er tillatt eller lovpålagt. Følgende kriterier brukes til å 
bestemme oppbevaringsperiodene våre: (i) tidsperioden vi har et løpende forhold til søkeren i; (ii) 
om vi er underlagt en lovlig forpliktelse; og (iii) om oppbevaring er tilrådelig på bakgrunn av vår 
juridiske posisjon (for eksempel på bakgrunn av gjeldende foreldelseslover, rettssaker eller 
etterforskninger fra tilsynsmyndigheter).  

Kontakt oss 

Hvis du har spørsmål eller bekymringer i forbindelse med denne personvernerklæringen eller 
hvordan Pfizer samler inn og bruker personopplysninger, eller hvis du ønsker å motta informasjon 
om tiltak vi har iverksatt for overføringer, vennligst kontakt oss på DataProtectionUK@Pfizer.com, 
eller skriv til følgende adresse: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, 
Surrey KT20 7NS, Storbritannia.  

Fordi e-postkommunikasjon ikke alltid er sikker, må du ikke oppgi sensitiv informasjon i e-postene 
du sender oss. 
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