HCP transparantieverklaring
Portugal: HCP transparantie
De partijen verbinden zich ertoe de wettelijke verplichtingen na te leven die voortvloeien uit de nummers 5 en 6
van artikel 159 van wetsdecreet 176/2006 van 30 augustus, in de versie die van kracht is, aldus Seagen aan de ene
kant en de beroepsbeoefenaar aan de andere kant, moet overgaan tot de communicatie of validatie aan Infarmed,
I.P., binnen 30 (dertig) dagen, te rekenen vanaf het moment dat een betaling/ontvangst van de vergoeding
genoemd in sectie 4 en bijlage 1 van deze overeenkomst door Seagen is betaald aan de beroepsbeoefenaar, in het
respectieve elektronisch platform, voor zover dergelijke wettelijke bepalingen van toepassing zijn, rekening
houdend met de uitzonderingen die van toepassing zijn, namelijk met betrekking tot het bedrag (exclusief
betalingen van minder dan 60 euro en wat betreft de verhouding van economische afhankelijkheid, dit is waarvan
het totaal van het inkomen ontvangen door de tweede partij dat overeenkomt met 80% of meer van de totale
waarde van het respectieve inkomen uit arbeid, volgens informatienummer 812/CD/8.1.6 van 17/01/2014 van
Infarmed).
De beroepsbeoefenaar verstrekt zijn/haar toestemming voor de verwerking door Seagen van alle vereiste
persoonsgegevens zodat Seagen voldoet aan de toepasselijke wetten, voorschriften en ethische codes, gerelateerd
aan de naleving van transparantieprincipes.

Nederland: HCP transparantie
Partijen onderschrijven de transparantieprincipes van de gedragscode geneesmiddelenreclame van de Stichting
Code Geneesmiddelenreclame (hierna te noemen: ‘CGR-gedragscode’). De gegevensverwerking en de
openbaarmaking van financiële relaties overeenkomstig dit artikel 5 is bedoeld om te voldoen aan de
doelstellingen van paragraaf 7 van de CGR-gedragscode.
5.2.

Indien het totale bedrag op grond van een of meer financiële relaties tussen de partijen in een
kalenderjaar bestaat, inclusief in elk geval de financiële relatie tussen Seagen en de beroepsbeoefenaar
die voortvloeit uit deze overeenkomst, meer dan € 500 per kalenderjaar, zullen de partijen de volgende
informatie met betrekking tot de financiële relatie die voortvloeit uit deze overeenkomst eenmaal per jaar
openbaar maken binnen zes maanden volgend op het kalenderjaar waarin de financiële relatie(s) is/zijn
ontstaan:

5.2.1.

de aard van de onderhavige overeenkomst in overeenstemming met de selectietabel die door de CGR en
het kalenderjaar waarin de overeenkomst wordt uitgevoerd is aangenomen, zijnde: Levering van
diensten, [jaar] en dienstverleningskosten [jaar],

5.2.2.

naam en gegevens van de relevante contracterende entiteit van Seagen

5.2.3.

de naam, de specialisatie, woonplaats, BIG-nr. en het werkadres (straat, postcode, plaats van de
beroepsbeoefenaar die de dienst daadwerkelijk zal uitvoeren) (en het volledige bedrag van de
betaalde/toewijsbare vergoeding aan [naam beroepsbeoefenaar die de dienst daadwerkelijk zal
uitvoeren] uit hoofde van deze overeenkomst), vergoeding van EUR (invoegen) (excl. btw) en de uitgaven
(incl. btw).

5.3.

Partijen komen overeen dat, in overeenstemming met sectie 5.2, Seagen de gegevens die in die paragraaf
zijn vermeld in het Healthcare Transparency Register (Transparantieregister Zorg) registreert in
overeenstemming met de uniforme rapportagestructuur die door de CGR is aangenomen. Deze
openbaarmaking is geldig voor een periode van drie jaar.

5.4.

In tegenstelling tot de hierboven beschreven gevallen zal Seagen de gegevens van de professional die de
dienst daadwerkelijk zal uitvoeren en (indien van toepassing) zijn bedrijf niet verspreiden of openbaar

maken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de professional, tenzij en voor zover deze
verspreiding en/of openbaarmaking vereist is op grond van wet- en/of regelgeving, inclusief zelfregulering
van de CGR, indien van toepassing.

België: HCP transparantie
Mijn persoonsgegevens worden ook verwerkt door SeaGen om elke overdracht van waarde (“ToV”)
openbaar te maken door publicatie op de site om transparant te zijn. In overeenstemming met de wet
van 18 december 2016 en het KB van 14 juni 2017. ToV overeenkomstig met deze overeenkomst omvat,
maar is niet beperkt tot, vergoeding en uitgaven betaald door SeaGen voor werk dat door mij wordt
uitgevoerd. De ontvangers van ToV-gegevens kunnen externe instanties (Mdeon, FAGG) en het algemene
publiek zijn. ToV-gegevens worden gedurende 3 jaar openbaar gemaakt. De verwerking van mijn
persoonsgegevens is noodzakelijk voor naleving van een wettelijke verplichting en is gebaseerd op
artikel 6, lid d, van de AVG.

Franse privacyverklaring
ANNEXE 2 - PROTECTION DES DONNEES
PERSONNELLES - INFORMATION A DESTINATION DU
CONSULTANT
Seagen France SAS, dont le siège social est situé 55,
Avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison (la
« Société ») collecte et traite les données personnelles
du Consultant conformément à la réglementation
applicable en matière de protection des données
personnelles pour les finalités suivantes :
-

Organiser la gestion de sa relation contractuelle
avec le Consultant, et notamment pour suivre
l’exécution des services prévus au Contrat, et le
cas échéant, le paiement de la rémunération et le
remboursement de frais professionnels. La base
légale de ce traitement est l’exécution du Contrat
conclu avec le Consultant (article 6.1.b RGPD).

-

Si nécessaire, effectuer les déclarations ou
demandes d’autorisation et, plus généralement,
les formalités légales qui s’imposent à la
Société. La base légale de ce traitement est la
conformité aux obligations légales qui incombent
à la Société, notamment en matière de
transparence et d’avantages aux professionnels
de santé (Article 6.1.c RGPD).

-

Défendre ses intérêts dans le cadre d’un
contentieux ou d’un pré-contentieux auquel la
Société serait partie. La base légale de ce
traitement est l’intérêt légitime de la Société de
pouvoir assurer l’exercice et la défense de ses
droits (Article 6.1.f. RGPD).

BIJLAGE 2 - BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS INFORMATIE VOOR DE CONSULTANT
Seagen France SAS, met geregistreerd kantoor te 55,
Avenue de Colmar, 92500 Rueil Malmaison (het
“Bedrijf”) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens
van de consultant in overeenstemming met de
toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van
persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
-

Het beheren van de contractuele relatie met de
consultant, en met name het controleren van de
prestaties van de diensten die in het contract
worden geleverd, en, indien van toepassing, de
betaling van de beloning en de vergoeding van
beroepskosten. De rechtsgrondslag voor deze
verwerking is de uitvoering van het contract
afgesloten met de consultant (artikel 6.1.b AVG).

-

Indien noodzakelijk, het indienen van de
kennisgevingen of verzoeken om toestemming
en, meer in het algemeen, het uitvoeren van de
wettelijk vereiste formaliteiten. De rechtsgrond
voor deze verwerking is de naleving door het
bedrijf van haar wettelijke verplichtingen, met
name onder transparantie- en antismeergeldregelgeving (artikel 6.1.c AVG).

-

Het verdedigen van haar belangen in het kader
van rechtszaken of pre contentieuze procedures
waarbij het bedrijf betrokken zou zijn. De
rechtsgrondslag voor deze verwerking is het
legitieme belang van het bedrijf om haar rechten
uit te oefenen en te verdedigen (artikel 6.1.f.
GDPR).

La Société peut être contacté à l’adresse suivante:
europedataprotection@seagen.com.

Er kan als volgt contact worden opgenomen met het
bedrijf: europedataprotection@seagen.com.

Les données concernées par ce traitement sont les
données personnelles que le Consultant fournit
directement à la Société, conjointement avec les
autres données que la Société (« Données
Personnelles ») obtient à partir de répertoires
professionnels ou autres sources publiques
d’information, et peuvent inclure :

De gegevens die bij deze verwerking betrokken zijn,
zijn de persoonsgegevens die de consultant
rechtstreeks aan het bedrijf verstrekt, samen met
andere gegevens (“Persoonsgegevens”) die het bedrijf
verkrijgt van professionele bestanden of andere
openbare informatiebronnen, waaronder:

-

-

-

le nom, le prénom,
le numéro RPPS,
le numéro de sécurité sociale du Consultant,
les coordonnées professionnelles (numéro de
téléphone, adresse email, adresse) du Consultant,
la situation professionnelle (parcours
professionnel et cursus universitaire, titre,
spécialité, mode d’exercice et établissement de
rattachement) du Consultant,
le cas échéant, le montant de la rémunération
reçue, et les frais professionnels engagés dans le
cadre du Contrat,
le cas échéant, les coordonnées bancaires du
Consultant.

-

-

-

-

achternaam, voornaam;
identificatienummer;
de contactgegevens van de beroepsbeoefenaar
(telefoonnummer, e-mailadres, adres) van de
consultant;
de professionele situatie van de consultant
(professionele en academische achtergrond, titel,
specialiteit, praktijknormen en aangesloten
instelling);
indien van toepassing, het bedrag van de
ontvangen beloning, en de beroepskosten
gemaakt in verband met de overeenkomst;
indien van toepassing, de bankrekeninggegevens
van de consultant.

En cas de non fourniture des données nécessaires à la
conformité avec une obligation légale ou à l’exécution
du Contrat, la Société ne sera pas en mesure de
poursuivre la relation avec le Consultant et/ou de
procéder à la conclusion du Contrat.

In het geval dat de gegevens die noodzakelijk zijn om
te voldoen aan een wettelijke verplichting of om het
contract uit te voeren niet door de consultant worden
verstrekt, is het bedrijf niet in staat om de relatie met
de consultant voort te zetten en/of om door te gaan
met het afsluiten van het contract.

Les Données Personnelles seront conservées pendant
la durée du Contrat conclu entre la Société et le
Consultant, puis seront archivées pendant une durée
conforme à la réglementation en vigueur. En cas de
contentieux, les Données Personnelles seront
conservées pendant la durée de la procédure et
jusqu’à expiration des voies de recours ordinaires et
extraordinaires.

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van
het contract tussen het bedrijf en de consultant en
worden gearchiveerd zo lang als vereist door de
toepasselijke regelgeving. In het geval van een
rechtszaak worden de persoonsgegevens bewaard
voor de duur van de procedure en tot het verstrijken
van de termijn om een beroepsprocedure in gang te
zetten.

Seuls pourront accéder aux Données Personnelles :

Alleen de volgende personen kunnen toegang
hebben tot uw persoonsgegevens:

-

-

-

le personnel habilité de la Société en charge du
suivi de la conclusion et l’exécution du Contrat,
ainsi que le personnel en charge des relations
avec les partenaires et prestataires,
le personnel des autres sociétés du groupe de la
Société,
les prestataires de la Société lorsque cela est
nécessaire à la fourniture de leurs services (y
compris conseils externes, auditeurs, comptables
et prestataires informatiques),
si nécessaire, le personnel des autorités de santé
compétentes dans le cadre des démarches et
autorisations requises par la législation applicable,
notamment en matière d’avantages aux
professionnels de santé,

-

-

-

het gemachtigde personeel van het bedrijf dat
verantwoordelijk is voor het beheer van de
afsluiting en uitvoering van het contract, evenals
het personeel dat verantwoordelijk is voor de
relatie met partners en dienstverleners;
leden van gelieerde bedrijven van de
bedrijfsgroep;
de dienstverleners van het bedrijf wanneer dit
noodzakelijk is voor het verlenen van hun
diensten (inclusief externe consultants, auditors,
accountants en IT-dienstverleners);
indien noodzakelijk, het personeel van de
bevoegde gezondheidsinstanties in het kader van
de procedures en vergunningen vereist door de

-

-

le site publique unique transparence.sante.gouv,
qui est géré par le Ministère de la Santé, lorsque
cela est requis au titre de la législation sur la
transparence
le personnel des autorités judiciaires et
administratives dans le cadre de leurs pouvoirs et
missions respectives, ou dans le cadre de
l’exercice d’un droit de communication.

Compte-tenu de l’activité internationale de la Société,
les Données Personnelles peuvent être transférées à
d’autres sociétés du groupe. Une liste des sociétés du
groupe de la Société est disponible sur le site
https://www.seagen.com/assets/pdfs/PrivacyPolicy/Seagen-Affiliates.pdf. Dans les pays n’offrant
pas un niveau suffisant de protection des données
personnelles, la Société a mis en place des contrats de
transferts de données sur la base des clauses
contractuelles types publiées par la Commission
Européenne, une copie pouvant être obtenue sur
demande à l’adresse
europedataprotection@seagen.com.
Les droits
Le Consultant dispose des droits suivants :
-

-

-

droit d’accéder à ses Données Personnelles,
droit de les faire rectifier si le Consultant est en
mesure de justifier qu’elles sont inexactes,
dans certaines circonstances, droit de demander
l’effacement de ses Données Personnelles,
dans certains cas, droit de s’opposer au
traitement de ses Données Personnelles pour des
motifs tenant à sa situation particulière,
droit de demander la limitation du traitement de
ses Données Personnelles,
le droit de demander une copie des Données
Personnelles qu’il/elle a fournies, sous un format
structuré, couramment utilisé et lisible par
machine, ou de demander à ce que ces Données
Personnelles soient transmises à un autre
responsable de traitement lorsque cela est
techniquement possible,
droit de définir des directives relatives au sort de
ses Données Personnelles après son décès.

-

-

toepasselijke wetgeving, met name met
betrekking tot voordelen voor
beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg;
de unieke website transparence.sante.gouv die
wordt bewerkt door het Franse Ministerie van
Volksgezondheid, waar vereist door
transparantiewetgeving;
het personeel van de gerechtelijke en
administratieve autoriteiten in het kader van hun
respectieve bevoegdheden en taken, of in het
kader van de uitoefening van een recht van
communicatie.

Gezien de internationale aard van de activiteiten van
het bedrijf, kunnen persoonsgegevens worden
overgedragen aan andere bedrijven in de groep. Een
lijst van de groepsentiteiten van het bedrijf is
beschikbaar op de website
https://www.seagen.com/assets/pdfs/PrivacyPolicy/Seagen-Affiliates.pdf. In landen die geen
adequaat niveau van bescherming van
persoonsgegevens bieden, heeft het bedrijf
overeenkomsten voor gegevensoverdracht
geïmplementeerd op basis van de
modelcontractbepalingen gepubliceerd door de
Europese Commissie, waarvan een kopie op verzoek
kan worden verkregen via
europedataprotection@seagen.com.
Rechten
De consultant heeft het recht om:
-

-

-

-

toegang te krijgen tot zijn/haar
persoonsgegevens die door het bedrijf zijn
verwerkt;
correctie te vereisen indien en in de mate waarin
de consultant kan aantonen dat dergelijke
gegevens onjuist zijn;
in bepaalde omstandigheden verzoeken om
verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens;
in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens op
grond van zijn/haar specifieke situatie;
te verzoeken om beperking van de verwerking
van zijn/haar persoonsgegevens;
het recht om een kopie van de door hem/haar
verstrekte persoonsgegevens in een

Dans certains cas, il ne sera pas possible de donner
suite à la demande d’effacement ou d’opposition, par
exemple, si la conservation des données est imposée
par le respect d’une obligation légale.
Le Consultant peut exercer ces droits en adressant sa
demande à europedataprotection@seagen.com.
Le cas échéant, s’il le juge nécessaire, le Consultant a
également le droit de déposer une réclamation relative
à l’utilisation de ses Données Personnelles auprès de la
CNIL, qui peut être contactée à l’adresse suivante :
CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.

-

gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal
leesbaar formaat aan te vragen, of om zijn/haar
persoonsgegevens aan een andere beheerder
over te dragen, indien technisch haalbaar;
instructies te geven met betrekking tot de
verwerking van zijn/haar persoonsgegevens na
zijn/haar overlijden.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om te
voldoen aan het verzoek om verwijdering of verzet,
bijvoorbeeld als het bewaren van de gegevens wordt
opgelegd om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
De consultant kan al deze rechten uitoefenen door
zijn/haar verzoek te sturen naar
europedataprotection@seagen.com.
Als de consultant dit nodig acht, heeft hij/zij ook het
recht om een klacht in te dienen over het gebruik van
zijn/haar persoonsgegevens bij de bevoegde autoriteit
voor gegevensbescherming. Een lijst van dergelijke
instanties in Europa is hier beschikbaar:
https://edpb.europa.eu/aboutedpb/board/members_en. In Frankrijk is de CNIL de
bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit en kan als
volgt worden gecontacteerd: CNIL - Service des
Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334
PARIS CEDEX 07.

