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Kutsu sähköpostitse: jarmo.salo@ppshp.fi
Lastenreumatologien kokous 26.11.2021, Helsinki
Tervetuloa lastenreumatologien kokoukseen
Aika
Paikka

26.11.2021 klo 10:00-15:00
Radisson Blu Royal, Runeberginkatu 2, Helsinki

Tilaisuus on suunnattu lääkäreille.
Ohjelma
09:45 Kahvia ja pikkupurtavaa tarjolla
10:00 Tilaisuuden avaus, myyntipäällikkö Jorma Auvinen, Pfizer Oy ja lastenreumatologi
Kristiina Aalto, HUS
10:15 Reumalasten infektiot, lastenlääkäri Päivi Salonen, PHHYKY
11:00 Potilastapauksia keskustellen
11:30 Reumalasten rokotukset kuntoon, lastenreumatologi Liisa Kröger, KYS
12:00 Lounas
13:00 Vuosikokous
14:00 Pfizerin puheenvuoro
15:00 Tilaisuus päättyy
Tervetuloa!
Pfizer vastaa tilaisuuden matkajärjestelyistä pääkaupunkiseudun ulkopuolisille ohjelman mukaisesti.
Ilmoittautuminen 15.10.2021 mennessä https://www.cvent.com/d/tmq4ly?lang=fi
Ystävällisin terveisin,
PFIZER OY
Inflammation & Immunology
Jorma Auvinen
jorma.auvinen@pfizer.com
09 430 040

Mikäli haluat ilmoittaa Pfizerin tuotteisiin liittyvästä haittavaikutuksesta, voit tehdä sen puhelimitse Pfizerin keskuksen kautta: (09) 4300
40.
Lääketeollisuus ry:n jäsenyrityksenä Pfizer Oy julkistaa terveydenhuollon ammattilaisille tilaisuuteen liittyen annettujen taloudellisten
etuuksien arvon internetsivuillaan, mikäli yksittäinen terveydenhuollon ammattilainen on antanut siihen suostumuksensa. Pfizer pyytää
julkistamista koskevat suostumukset suoraan tapahtumaan osallistujiksi nimetyiltä henkilöiltä. Jos suostumusta ei anneta, tiedot
julkaistaan saajaa yksilöimättä siten, ettei yksittäinen etuuden vastaanottaja ole tunnistettavissa. Tiedot annetuista taloudellisista
etuuksista kerätään kalenterivuosittain ja julkaistaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja käsitellään Pfizerin ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetun
tietosuojailmoituksen mukaisesti. Yhteenveto tästä tietosuojailmoituksesta on tämän kutsun liitteenä ja ilmoitus löytyy kokonaisuudessaan
osoitteesta https://privacycenter.pfizer.com/fi/hcp.
PW3164022698

Päivitetty viimeksi: toukokuussa 2018

Tiivistelmä tietosuojailmoituksesta ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille
Tietosuoja. Terveydenhuollon ammattilaisten henkilötietoja käsitellään (1) tästä kutsusta ilmenevän
Pfizerin yhtiön toimesta, ja henkilötietoja voidaan siirtää myös muille Pfizerin kanssa samaan
yritysryhmään kuuluville yhtiöille sekä palveluntarjoajille asianmukaisista suojaustoimenpiteistä
huolehtien; (2) jotta voimme olla vuorovaikutuksessa kanssasi ja pitää yhteyttä sinuun; jotta voimme
täyttää liiketoimintamme harjoittamiseen kuuluvat lainsäädäntöön perustuvat velvoitteemme,
tilastollisiin tarkoituksiin tai saavuttaaksemme oikeutetut etumme liiketoimintamme ylläpitämisessä; ja
(3) tarjotaksemme sinulle markkinointiviestintää ja kaupallista viestintää.
Julkistamme taloudelliset etuudet, jotka saat miltä tahansa Pfizer-yhtiöltä, mikäli annat siihen
suostumuksesi.
Keräämme henkilötietoja sinulta ollessamme vuorovaikutuksessa kanssasi. Keräämme henkilötietoja
myös yrityksiltä, jotka tarjoavat tietopalveluja terveydenhuoltoalalla, julkisista ammattitietoa tarjoavista
lähteistä ja yhteisiltä markkinointikumppaneilta. Mikäli haluat olla yhteydessä meihin tai Pfizerin EU:n
alueen tietosuojavastaavaan saadaksesi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä tai haluat pyytää
saada käyttää joitakin yksilön oikeuksia (sisältäen pyynnön vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
oikeutetun edun perusteella tai peruuttaaksesi suostumuksesi, mikäli tämä on sovellettavissa), tutustu
Pfizerin ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuun tietosuojailmoitukseen osoitteessa
https://privacycenter.pfizer.com/fi/hcp.
Yhteystiedot. Pfizer Oy tai Pfizer PFE Finland Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki, puhelin: 09 4300 40,
www.pfizer.fi.

