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Politik omkring persondatabeskyttelse og sikkerhed 

Persondatabeskyttelse og sikkerhed omkring personhenførbare data og helbredsoplysninger 

er et primært anliggende for Outcome Sciences, Inc. dba Outcome (“Outcome”). Outcome 

beskytter omhyggeligt fortrolige person- og helbredsoplysninger modtaget af 

samarbejdspartnerne og frivillige forsøgspersoner, sundhedsfaglige personer og 

sundhedsfaglige institutioner, der vedligeholder data. Outcome er forpligtet til at følge den 

gældende lovgivning, regler og regulativer i vores anvendelse, indsamling og videregivelse af 

sådanne oplysninger. Denne politik omkring persondatabeskyttelse og sikkerhed er et 

dynamisk dokument, der afspejler vores løbende opmærksomhed på korrekt behandling og 

sikring af de oplysninger, vi får betroet.  

I. For brugere i USA gælder betingelserne i dette Afsnit I: 

HIIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996) og regler og 

bestemmelser implementeret under HIPAA skal beskytte fortrolighed, sikkerhed og 

distribution af personhenførbare helbredsoplysninger. Sundhedsorganisationer, der er 

involveret i det amerikanske sygesikringssystem med sundhedsplejeenheder, skal overholde 

HIPAA, da de ellers kan forvente markante sanktioner fra de amerikanske 

sundhedsmyndigheder, herunder den offentlig myndighed, der er bemyndiget til at håndhæve 

HIPAA. Overholdelsen af HIPAA har vidtrækkende betydning, fordi HIPAA specificerer de 

juridiske regulatoriske, behandlingsmæssige, sikkerhedsmæssige og teknologiske krav, der 

gælder for sundhedsorganisationer, der håndterer personhenførbare oplysninger.   

Skønt Outcome ikke er en sundhedsorganisation, gælder visse af HIPAA’s pligter og 

forpligtelser for Outcome, når vi optræder som en Forretningspartner (som defineret under 

HIPAA) med sundhedsorganisationerne, som f.eks. når Outcome fremmer udførelsen af 

forskningsundersøgelser til godkendelse efter markedsføringen og 

kvalitetsforbedringsprogrammer på forskellige sundhedsinstitutioner, der omfatter brug og 

videregivelse af personhenførbare oplysninger. Outcome er forpligtet til at behandle 

personhenførbare oplysninger i overensstemmelse med den amerikanske forbundslovgivning 

med regulativer, der vedrører sikkerhed og elektronisk behandling af beskyttede 

helbredsoplysninger, herunder men ikke begrænset til relevante HIPAA-krav i forhold til 

sikkerhed og elektronisk overførsel og alle andre juridiske forpligtelser.  

Alle Outcomes post-marketing forskningsløsninger overholder HIPAA og harmonerer med 

sundhedsorganisationernes eksisterende HIPAA-protokoller. Outcome har en omfattende 

erfaring i kundetilpasning af produkter til organisationer i sundhedssektoren og farmaceutiske 

firmaer og har haft et tæt samarbejde med dem om at fremme sundhedsorganisationernes 

kompatibilitet med HIPAA. Outcome har udviklet og administreret det største antal web-

baserede eStudies og eRegistries i branchen, og vore online-systemer anvendes i over 

2.000 hospitaler i USA, inklusive alle større akademiske centre. 

Outcome har implementeret administrative, fysiske og tekniske sikringssystemer, der rimeligt 

og korrekt beskytter fortrolighed, integritet og rådighed for elektronisk beskyttede 

helbredsoplysninger. Outcome administrerer sikkerheden med både fysiske og logiske 

metoder. Vore systemer og databaser opbevares i en sikker, adgangskontrolleret og overvåget 

bygning. De mekanismer, vi anvender, omfatter kryptering, autentifikation, 

indtrængningsdetektion, sikker opbevaring og sikkerhedskopiering, dataklargøring og ikke-

modificerbare auditspor. Desuden udføres eksterne vurderinger og syn på systemsikkerheden 

rutinemæssigt af en uvildig tredjepartsekspert.  
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Sammenfattet vedligeholdes Outcomes systemer i overensstemmelse med høje standarder for 

indsamling, behandling og overførsel af data i sundhedssektoren. Vi overvåger regelmæssigt 

teknologiske, proceduremæssige og lovmæssige ændringer, der har indflydelse på 

beskyttelsen af beskyttede sundhedsoplysninger.   

II. For brugere i Europa gælder betingelserne i dette Afsnit II: 

Under EUs lovgivning betragtes alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar 

fysisk person som “personhenførbare data eller persondata”. Personhenførbare data skal 

holdes i overensstemmelse med de juridiske rammer, der er fastlagt i Databeskyttelsesdirektiv 

95/46/EC (“Databeskyttelsesdirektivet”). Med samtykke fra eller efter godkendelser fra de 

relevante etiske råd opbevares alle personhenførbare data på en sikker database. Alt 

Outcome-personale, der behandler personlige data, modtager uddannelse i kravene i 

gældende lovgivning. Outcome er forpligtet til at sikre, at personlige sundhedsoplysninger 

(som følsomme data) holdes strengt fortrolige, hvorimod personhenførbare data kan 

videregives til styrende myndigheder med det formål at opnå lovmæssig godkendelse eller at 

overholde gældende lovkrav. Persondata kan også videregives til visse tredjeparter i henhold 

til betingelserne i et informeret samtykke fra datapersoner, hvis persondata kan anvendes til 

forskningsformål eller som på anden måde tilladt ved godkendelse fra det relevante etiske 

råd. Persondata kan nogle gange også være kodebelagt med en adgangskode, og hvis de 

derefter bruges, håndteres tastekodningen i overensstemmelse med EUs 

databeskyttelsesprincipper. Enkeltpersoner er berettiget til at tilgå og korrigere deres egne 

persondata, hvis de ønsker det.  

Det amerikanske handelsministerium og EU-kommissionen har aftalt et sæt 

databeskyttelsesprincipper og ofte stillede spørgsmål, der kan gøre det lettere for amerikanske 

firmaer at opfylde kravene i den Europæiske Unions lovgivning om, at der skal ydes 

tilstrækkelig beskyttelse af personhenførbare oplysninger, der overføres fra EU til USA 

(“Safe Harbor-principperne”). EØS, (Det European Økonomiske Samarbejdsområde) har 

også anerkendt Safe Harbor-principperne som en tilstrækkelig beskyttelse af 

personhenførbare data. EØS omfatter de fem og tyve EU-medlemslande plus Island, 

Liechtenstein og Norge. Outcome er forpligtet til at beskytte privatlivets fred og overholder 

Safe Harbor-principperne i forhold til at afgive underretning, valgmulighed, videresendelse af 

oplysninger, adgang til personlige oplysninger, sikkerhed, dataintegritet og håndhævelse.  

Hvor Outcome indsamler persondata direkte fra personer i EØS, oplyses disse om formålet 

med indsamlingen af data om dem, nemlig forskning, der muligvis inddrager deres 

persondata. Outcome giver kun oplysninger til tredjepartsaktører med det formål at levere 

Outcomes tjenester i overensstemmelse med ovennævnte principper. Outcome kan overføre 

persondata til sine amerikanske afdelinger, til aktører, der er underlagt USAs 

forbundslovgivning vedrørende beskyttelsen af helbredsoplysninger (HIIPAA (Health 

Insurance Portability and Accountability Act of 1996)), samt til aktører, der ikke er underlagt 

HIPAA. Ved overførsler til Outcomes afdelinger i USA eller til aktører, der ikke er underlagt 

HIPAA, er der dog passende sikringer på plads i Outcomes tilfælde, og de kræves fra 

Outcomes aktører. Disse sikringer kan omfatte: En kontrakt, der forpligter aktøren til at yde 

mindst samme grad af beskyttelse som de relevante Safe Harbor-principper kræver, idet de er 

underlagt EU-direktiv 95/46/EC Safe Harbor-certificering af aktøren eller er underlagt en 

anden af den Europæiske Kommissions tilsvarende normer (f.eks. den schweizisk-

amerikanske Safe Harbor-certificering).  
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Outcome erkender vigtigheden af at bevare fortroligheden af oplysninger, der er indsamlet 

og/eller opbevares online, og har systemer på plads, der beskytter data, der indsamles og/eller 

lagres online eller via en electronisk database. Outcome har implementeret administrative, 

fysiske og tekniske sikringssystemer til beskyttelse af elektroniske persondata mod tab, 

misbrug og uautoriseret tilgang. Især søger Outcome certificering til de internationale 

sikkerhedsstandarder BS ISO/IEC 27001:2005 til informationstyringssystemer. Disse 

standarder implementerer OECDs (Organization for Economic Cooperation and 

Development) retningslinjer for personbeskyttelse, datasikkerhed og netværkssystemer.  

For til stadighed at kunne holde vores system til dataindsamling og overførsel i 

overensstemmelse med optimale standarder, overvåger Outcome ændringer af teknologiske, 

regulativer og lovgivningsmæssige standarder i forhold til fortrolighed og sikkerhed 

for persondata.   

III. For brugere uden for USA og uden for den Europæiske Union gælder 

betingelserne i dette afsnit III: 

Outcome har til hensigt at sikre, at alle persondata, der modtages fra et hvilket som helst sted 

i verden, opbevares korrekt og i overensstemmelse med de internationale 

databeskyttelsesregler, der gælder for sådanne persondata. Outcome tilstræber, at dennes 

standardpraksis og procedurer ved indsamling, brug og videregivelse af persondata 

overholder den lokale lovgivning om databeskyttelse, hvor den gælder. OECDs (Organization 

for Economic Co-operation and Development) retningslinjer for personbeskyttelse og 

persondatabevægelser over grænserne (“OECD-retningslinjerne”) har fastlagt generelle 

principper for personbeskyttelse. På globalt plan udgør disse OECD-retningslinjer kernen i de 

fleste databeskyttelseslove. For at kunne sikre en høj standard for beskyttelse af persondata, 

der opbevares og behandles af Outcome, indsamles, bruges og videregives persondata af 

Outcome i overensstemmelse med de fastlagte standarder i OECD-retningslinjerne. 

Med samtykke fra patienten i forsøget eller i henhold til andre relevante godkendelser 

gemmes alle persondata på en sikker database. Alt Outcome-personale, der behandler 

personlige data, modtager uddannelse i kravene i gældende lovgivning omkring 

databeskyttelse. Outcome er forpligtet til at sikre, at persondata holdes strengt fortrolige, men 

persondata kan dog videregives til styrende myndigheder med det formål at opnå lovmæssig 

godkendelse i overensstemmelse med gældende juridiske krav eller eller på anden måde at 

overholde gældende lovkrav. Persondata kan også videregives til visse tredjeparter i henhold 

til betingelserne i et utvetydigt informeret samtykke fra datapersoner, hvis persondata kan 

anvendes til forskningsformål eller som på anden måde tilladt ved andre relevante 

godkendelser. Persondata kan nogle gange også være kodet med en adgangskode, og hvis de 

derefter bruges, håndteres nøglekodningen i overensstemmelse med OECD-retningslinjer. 

Enkeltpersoner er berettiget til at at tilgå og rette deres egne persondata, hvis de ønsker det.  

Hvor Outcome indsamler persondata direkte fra personer i hele verden, oplyses de om 

formålet for indsamlingen af data om dem, nemlig forskning, der inddrager deres persondata 

samt eventuelle andre relevante formål. Outcome giver kun oplysninger til tredjepartaktører 

med det formål at levere Outcomes tjenester i overensstemmelse med ovenfor beskrevne 

principper. Outcome kan overføre persondata til sine afdelinger i USA, og disse afdelinger vil 

opbevare sådanne data i overensstemmelse med denne politik. Outcome kan også overføre 

persondata til aktører, der afkræves de relevanter sikringer, så persondataene håndteres 

I overensstemmelse med OECD-retningslinjerne og gældende lokal lovgivning.  
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Outcome erkender vigtigheden af at bevare fortroligheden af oplysninger, der er indsamlet 

og/eller opbevares online, og har systemer på plads, der beskytter persondata, der indsamles 

og/eller lagres online eller via en elektronisk database. Outcome har implementeret 

administrative, fysiske og tekniske sikringssystemer til beskyttelse af elektroniske persondata 

mod tab, misbrug og uautoriseret tilgang. Især efterstræber Outcome certificering til de 

internationale sikkerhedsstandarder BS ISO/IEC 27001:2005 til informationstyringssystemer. 

Disse standarder implementerer OECDs retningslinjer for personbeskyttelse, datasikkerhed 

og netværkssystemer.  

For at kunne holde vores dataindsamlings- og overførselssystem i overensstemmelse med 

optimale standarder, overvåger Outcome udviklingen inden for teknologiske, tilsyns- og 

lovmæssige standarder i forhold til fortrolighed og sikkerhed for persondata.   

 

 


