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Nu när du blivit ordinerad ORENCIA® är det viktigt att du tar din 
medicin som föreskrivet. Till din hjälp har vi tagit fram ORENCIA® 

patientstöd, som innefattar olika stöd för att hjälpa dig som har 
reumatoid artrit.

Patientstödet har utformats för att ge dig verktyg för att förstå vad 
reumatoid artrit är, lära dig hur din medicin fungerar, erbjuda dig 

ytterligare samtalsstöd av sjuksköterska, hjälpa dig att komma ihåg att 
ta din medicin och hjälpa dig till en bra hälsa.

Namn: ...................................................................................................................................

Telefonnummer: .................................................................................................................

Nås lättast kl: ......................................................................................................................

ICT Health Support AB
”ORENCIA Patientstöd”
Aurorum 2, 977 75 Luleå

I samband med din anmälan för deltagande i denna aktivitet, samlar Bristol-Myers Squibb Aktiebolag (”BMS”) in nedanstående personuppgifter 
för att hantera ditt deltagande i aktiviteten samt att utvärdera och förbättra våra aktiviteter. Genom att fylla i och underteckna formuläret medger 
du att dina personuppgifter får behandlas av BMS för ovan nämnda syften. Dina personuppgifter lagras inte längre än vad som är förenligt med 
gällande lagar och regler.

Sådant medgivande omfattar även övriga företag inom den koncern BMS tillhör, vilket kan innebära att dina personuppgifter överförs till ett 
tredjeland i enlighet med våra Bindande företagsbestämmelser som du kan läsa här:  https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-
corporate-rules.pdf. Medgivandet omfattar även överföring till noggrant utvalda leverantörer som BMS använder sig av i samband med aktiviteten. 
Du har rätt att återkalla ditt medgivande, invända mot eller begränsa BMS behandling av dina personuppgifter, få information om vilka av dina 
personuppgifter vi behandlar, begära en kopia av dina personuppgifter, rätt att få personuppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig 
när det är tekniskt möjligt och få dem korrigerade eller raderade genom att kontakta BMS. 

Personuppgiftsansvarig: Bristol Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 23 Solna.

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud för EU på EUDPO@BMS.com för att utöva de dataskyddsrättigheter du kan ha eller om du har funderingar 
eller frågor kring hur dina personuppgifter hanteras av BMS. Om du har klagomål kan du även vända dig till Datainspektionen i Sverige eller till 
tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar.

Bristol-Myers Squibb
tel. 08-704 71 00   |   www.bms.com/se

VÄLKOMMEN TILL ORENCIA® PATIENTSTÖD  
FÖR DIG MED REUMATOID ARTRIT

Patientstödet är helt kostnadsfritt. För att ta del av det anger du dina 
uppgifter nedan. Posta sedan det här anmälningskortet.  

Portot är redan betalt. 

Alternativt anmäl dig på bit.ly/orenciapatient. Du kommer därefter bli 
uppringd för att få veta mer om vilken typ av stöd det finns, för att se vad 

du tycker passar just dig.

HUR ANMÄLA SIG?

Frankeras ej 
Mottagaren betalar  
portot


