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Aspen Pharma Ireland Limited, Suomen sivuliike -yhtiön verkkosivuston 

tietosuojakäytäntö  

Johdanto tämän verkkosivuston tietosuojakäytäntöön   

Tämän verkkosivuston (jäljempänä: "Sivusto") omistaa ja sitä operoi Aspen Pharma Ireland 

Limited, Suomen sivuliike (jäljempänä: "ASPEN"). ASPEN -yhtiössä me erotumme muista 

yrityksistä ainutlaatuisen yrittäjyyskulttuurimme ansiosta. Olemme sitoutuneet toimimaan 

potilaiden, terveydenhuollon ammattilaisten ja yrityskumppaneidemme, työntekijöidemme ja 

yhteisömme etujen mukaisesti. Henkilötietojen suojaaminen ja yksityisyyden kunnioittaminen ovat 

tämän sitoumuksen perustavanlaatuisia elementtejä ja tämä tietosuojakäytäntö on osaltaan osoitus 

tästä sitoutumisesta ASPEN -yhtiön omistamien verkkosivustojen käyttäjien edunvalvontaan. Sen 

seurauksena olemme laatineet tämän verkkosivuston tietosuojakäytännön (jäljempänä: 

"Tietosuojakäytäntö"). ASPEN tarjoaa tätä Tietosuojakäytäntöä kertoakseen, miten me keräämme, 

käytämme, ilmoitamme ja suojaamme niitä Henkilötietoja, joita käyttäjät lähettävät meille Sivustoa 

käyttäessään. ASPEN toimii rekisterinpitäjänä asianmukaisen henkilötietosuojalainsäädännön 

tarkoittamassa merkityksessä. ASPEN -yhtiön omistamat verkkosivustot muodostavat ASPEN -yhtiön 

hallitseman ohjelman, jossa ASPEN omistaa, hyväksyy ja/tai sitouttaa yleisöjä ASPEN -yhtiön 

puolesta.  

  

Yleisesti ottaen voit käydä Sivustolla ja tarkastella sen sisältöä ja samalla pysyä anonyyminä olemalla 

antamatta mitään Henkilötietojasi. Jos et hyväksy tätä Tietosuojakäytäntöä, älä luovuta meille 

mitään tietoja ja älä käytä Sivustoa.   

  

Siten kuin niitä tässä Tietosuojakäytännössä käytetään, "me", "meidän" ja "meille" viittaa ASPEN 

yhtiöön ja sen tytäryhtiöihin.   

Mitä Henkilötiedoilla tarkoitetaan  

"Henkilötiedot" on määritelty asuinmaassasi voimassa olevassa henkilötietolainsäädännössä. Se 

sisältää kaikki tiedot liittyen tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tällä 

tarkoitetaan jokaista yksilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti viittaamalla 

tunnisteeseen kuten nimeen, henkilötunnukseen, sijaintitietoon, verkkotunnisteisiin (esim. 

IPosoitteet – jos niitä voidaan käyttää sinun tunnistamisessa) tai yhteen tai useampiin seikkaan, 

jotka ovat ko. luonnolliselle henkilölle ominaisia hänen fyysistä, fysiologista, geneettistä, henkistä, 

taloudellista, kulttuurillista tai sosiaalista identiteettiä ajatellen.   

  

Lyhyesti sanoen, nämä ovat tietoja, joita joko sellaisenaan tai muun meillä olevan tiedon tai meidän 

saatavillamme olevan tiedon kanssa voidaan käyttää sinun tunnistamiseen.   

  

  

Tärkeä ilmoitus koskien kansainvälisiä siirtoja   

  

Olemme osa Aspen Group -konsernia, jolla on tietokantoja eri toimivalta-alueilla. Me saatamme 

siirtää sinua koskevaa dataa johonkin asuinmaasi ulkopuolella olevaan konsernin tietokantaan. 

Näissä muissa maissa on joko erilainen henkilötietolainsäädäntö kuin asuinmaasi vastaava tai niillä 

ei ole mitään henkilötietolainsäädäntöä. Euroopan komissio saattaa katsoa niiden henkilötietosuojan 

olevan riittämätön. Vaikka maa, johon dataa siirretään, ei vaatisi meitä tarjoamaan riittävää suojaa 

sinun datallesi, me kuitenkin pyrimme takaamaan, että tiedonsiirrot Aspen Group -konsernin 

tietokantoihin tuossa maassa tulevat riittävästi suojatuiksi.   

  

Henkilötietoluokat, joihin sisältyviä tietoja me saatamme kerätä, keräämisen tarkoitus ja 

laillinen perusta  

Sinulta keräämämme Henkilötiedot käsittävät seuraavat tiedot:   

Henkilötietoluokat  Tarkoitus  Laillinen perusta  
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Hakemustiedot (esim. nimi, 

ansioluettelo)  

Näiden henkilötietojen 

käsittelyä tarvitaan 

mahdollistamaan se, että  

Tämä käsittely on 

välttämätöntä jotta voimme 

solmia sopimuksen kanssasi.  

 ASPEN voi hallinnoida 

rekrytoinnin, mukaan lukien 

elektronisen 

henkilöstöhakemustiedoston 

perustamisen, hakemuksesi 

hallinnoimisen, haastattelujen 

järjestämisen.  

 

Yhteystiedot (esim. täydellinen 
nimi, postiosoite,  
sähköpostiosoite, 

työnantaja/yritys ja ammattia 

koskevat  tiedot, 

tehtävänimikkeet, puhelin- ja 

faksinumerot)  

Kyselyjesi hallinnointi ja 

vastaaminen niihin.  

Sopimuksen täyttäminen ja 

oikeutettu etu - on tärkeää, 

että voimme vastata esittämiisi 

kysymyksiin.  

Selaamistieto  (IP-osoite,  

selaintieto)  

Tilastotietojen seuranta ja 

tuottaminen koskien 

alustojemme käyttöä ja niiden 

toiminnallisuuden analysointi 

ja parantaminen.  

Oikeutettu etu - meidän on 
suoritettava tämä rajoitettu 
rutiininomainen seuranta sen 
varmistamiseksi, että 
verkkosivustomme toimivat 

asianmukaisesti, mahdollisten 
ongelmien diagnosoimiseksi 
palvelimessamme ja  

hallinnoidaksemme  

Sivustoamme  

Kaikki tieto  Laillisten oikeuksiemme ja 

velvollisuuksiemme 

perustamiseksi ja täytäntöön 
panemiseksi ja seurantaan, 
jossa pyritään tunnistamaan ja 
kirjaamaan vilpillinen toiminta   

Lainvalvontaviranomaisten, 
tuomioistuinten tai muiden 
ohjeiden noudattaminen  

Yleistä kirjanpitoamme ja 
asiakassuhteiden hallintaa 
varten  

Liiketoimintamme suunnitellun 

myynnin, uudelleenjärjestelyn 
tai sulauttamisen hoitaminen 

miltään osin tai 
kokonaisuudessaan, mukaan 
lukien vastaaminen asiasta 
kiinnostuneiden ostajien tai 
sulauttavan organisaation 
tsholta tuleviin kusumyksiin   

Mahdollisten esittämiesi 
valitusten tai kanssasi 
ilmenneiden kiistojen  
selvittäminen  

Oikeutettu  etu  (ks.  

vasemmalla oleva sarake)  

  

Yhteenvetona esitettynä, me tarvitsemme eri luokkiin kuuluvia Henkilötietoja, koska ne ovat 

välttämättömiä voidaksemme hallinnoida mitä tahansa kanssasi solmimaamme sopimusta (mikäli 
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sellaisista on kyse). Tiettyjä muita Henkilötietoja käsitellään meidän oikeutettuun etuumme 

perustuen tapauksissa, joissa tämä ei aiheuta vahinkoa sinulle.  Datan anonymisointi ja 

yhdistettyjen tietojen käyttö   

Me saatamme muuntaa Henkilötietojasi tilastolliseksi tai yhdistetyksi dataksi tavalla, joka takaa, että 

sinua ei voida tunnistaa datan perusteella. Me saatamme käyttää tätä yhdistettyä dataa 

suorittaaksemme markkinatutkimuksia ja analyysejä, mukaan lukien tilastollisia tutkimuksia ja 

raportteja.   

Erityisesti me käytämme tekniikkaa anonyymin tiedon keräämiseen koskien tämän Sivuston käyttöä. 

Esimerkiksi:   

1. Me käytämme tekniikkaa seurataksemme, mitä Sivuston sivuja kävijät tarkastelevat. 

Käytämme tekniikkaa myös määrittääksemme, mitä verkkoselaimia kävijämme käyttävät. 

Käyttämämme tekniikka ei tunnista sinua henkilönä. Se yksinkertaisesti mahdollistaa sen, 

että voimme tilastoida kävijät ja miten he käyttävät Sivustoamme.  

  

2. Tietyt Sivuston sivut saattavat sisältää hyperlinkkejä Sivuston muille sivuille. Me saatamme 

käyttää tekniikkaa jäljittääksemme, miten usein näitä linkkejä käytetään, ja mitkä 

Sivustomme sivut kävijät valitsevat tarkasteltavakseen. Tämä tekniikka ei tunnista sinua 

henkilönä — se yksinkertaisesti mahdollistaa tilastoinnin koskien näiden hyperlinkkien 

käyttöä.  

Käytämme tätä anonyymiä dataa tämän Sivuston sisällön ja toimivuuden parantamiseksi ja 

kiinnostuksen kohteina olevien kohtien ja aiheiden tarkistamiseksi, jotta voimme kohdistaa 

sähköpostipäivitystämme (niille, jotka haluavat vastaanottaa tällaisia tietoja). Näin voimme 

paremmin ymmärtää Sivustomme kävijöiden kiinnostuksen alueita yleensä ja parantaa siten 

Sivustoamme ja tuotteitamme ja palveluitamme.   

Evästeet ja analyyttiset työkalut   

Me saatamme aika ajoin käyttää evästeitä Sivustollamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita 

verkkoselaimesi jättää kovalevyllesi ja siten tunnistaa sinut Sivustoamme toistuvasti käyttävänä 

käyttäjänä, seuraa Sivustomme käyttöäsi ja kohdentaa mainontaa käyttöösi perustuen. Tämä 

mahdollistaa personoinnin käyntiesi tiettyjen seikkojen perusteella. Näin evästeistä kerättyä tietoa 

käytetään ainoastaan yhdistetyssä muodossa. Ellei kävijä vartavasten toimita meille 

henkilöllisyyttään, esim. kirjautumalla Sivustollemme, luovuttamalla tietoja elektronisen lomakkeen 

välityksellä tai lähettämällä meille viestejä Sivustolta, me emme tule tietämään yksittäisten 

vierailijoiden henkilöllisyyttä. Me saatamme käyttää evästeitä tallentaaksemme mieltymyksiä, 

tallentaaksemme käyntikohtaisia tietoja, kehittääksemme tietoa Sivuston kävijöiden mieltymyksistä 

ja kiinnostuksen aiheista, tallentaaksemme aiempaa toimintaa Sivustolla voidaksemme tarjota 

parempaa palvelua seuraavalla kerralla tai mukauttaaksemme Sivustomme sisältöä perustuen 

vapaaehtoisesti antamiisi tietoihin.   

 Evästeet, joita Verkkosivustomme saattavat käyttää, ovat jaettavissa neljään luokkaan:  

1. Ehdottomasti tarpeelliset evästeet  

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, koska niiden ansiosta voit liikkua Verkkosivustoillamme 

ja käyttää tiettyjä ominaisuuksia, esim. käydä Verkkosivuston tietoturvallisilla alueisiin tai 

suorittaa tietohakuja. Ilman näitä evästeitä tiettyjä palveluja ei voitaisi tarjota.  

2. Suorituskykyevästeet  

Näitä evästeitä voidaan käyttää keräämään tietoa siitä, miten sinä käytät 

Verkkosivustojamme, esim. millä sivuilla käyt eniten. Nämä evästeet eivät kerää sinua 

tunnistavia tietoja. Näitä evästeitä käytetään vain keräämään tietoa siitä, miten 

Verkkosivustomme toimivat ja miten niihin voidaan tehdä tarvittavat parannukset.  
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3. Toiminnallisuus- ja profiilievästeet  

Näitä evästeitä voidaan käyttää siten, että Verkkosivustomme voivat tallentaa tietoa 

tekemistäsi valinnoista ja tarjota sinulle enemmän henkilökohtaisia ominaisuuksia. Me 

saatamme myös käyttää näitä evästeitä varmistamaan, että markkinointi ja käyttökokemus 

ovat kohdallaan sinua ajatellen. Näiden evästeiden keräämä tieto voi olla anonyymi ja 

evästeet eivät voi jäljittää selaintoimintaasi muilla sivustoilla.  

4. Mainontaevästeet  

Näitä evästeitä voidaan käyttää sellaisten mainoksien lähettämisessä, jotka ovat 

merkittävämpiä sinulle. Ne ovat yleensä hyväksymiemme mainontaverkostojen sijoittamia.  

Me käytämme Google Inc. (jäljempänä: Google) -yhtiön Google Analytics, -verkkoanalyysipalvelua 

Sivustollamme. Google Analytics käyttää evästeitä eli tekstitiedostoja, jotka tallennetaan 

tietokoneellesi mahdollistamaan sivustokäyttösi analysoinnin. Evästeen tuottama tieto koskien 

tämän Verkkosivuston käyttöäsi lähetetään tavallisesti Yhdysvalloissa sijaitsevalle Googlen 

palvelimelle, jolle se tallennetaan. Aktivoidun IP-anonymisoinnin tapauksessa tällä verkkosivustolla, 

Google kuitenkin ensin katkaisee IP-osoitteesi Euroopan unionin jäsenmaiden sisällä, tai muissa 

maissa, jotka ovat sopimuksen osapuolia Euroopan talousalueella. Vain poikkeustapauksissa 

siirretään täydellinen IP-osoite Googlen Yhdysvalloissa sijaitsevalle palvelimelle, jossa se 

katkaistaan. Tämän verkkosivuston omistajan puolesta Google käyttää tätä tietoa arvioidakseen 

verkkosivuston käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkosivustotoiminnoista ja toimittaakseen 

verkkosivuston operaattorille lisäpalveluita liittyen verkkosivustoon ja internetin käyttöön. Google ei 

yhdistä selaimesi lähettämää IP-osoitetta muuhun dataan. Voit estää evästeiden varastoinnin tietyillä 

selainohjelmiston asetuksilla, mutta tällöin sinun kannattaa huomioida, että et sen jälkeen ehkä pysty 

käyttämään kaikkia tämä verkkosivuston tarjoamia palveluja. Lisäksi sinä voit estää evästeen 

tuottaman datan liittyen vierailuusi verkkosivustolla (myös IP-osoitteesi) keräämisen ja käsittelyn 

Googlen toimesta lataamalla selainlisäosan ja asentamalla sen seuraavasta linkistä: 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

Me käytämme Google Analyticsiä Sivustollamme laajennuksella "anonymizeIP()", jolloin IP-osoitteet 

katakistaan ennen jatkokäsittelyä, jotta suora kytkentä henkilöihin tulee estetyksi.  

Voit asettaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Tutustu selaimesi opastustoimintoon saadaksesi 

tietoa siitä, miten evästeet asetetaan pois käytöstä. Huomaa, että jos asetat evästeet pois käytöstä, 

Sivustomme tietyt ominaisuudet eivät saata toimia kunnolla.   

Henkilötietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille   

Me saatamme luovuttaa Henkilötietojasi mm. seuraaville kolmansille osapuolille, mutta niihin 

kuitenkaan rajoittumatta:  

1. konsernimme muille yrityksille tässä Tietosuojakäytännössä kuvailtuja tarkoituksia varten;  

2. niille kolmansille osapuolille,jotka toimittavat meille palveluja ja jotka auttavat meitä ja 

konsernimme muita yrityksiä liiketoimintamme harjoittamisessa. Esimerkiksi: joskus kolmas 

osapuoli saattaa käyttää Henkilötietojasi tukeakseen tietotekniikkaamme;  

3. lainopillisille ja muiden alojen neuvonantajillemme;   

4. tarpeen mukaan voidaksemme noudattaa lain vaatimuksia, suojataksemme elintärkeitä 

etuja, suojataksemme tietokantojemme tai tämän Sivuston tietoturvallisuutta tai eheyttä, 

varautuaksemme oikeudelliseen vastuuseen;   

5. sääntelyviranomaisille, oikeusistuimille ja valtion virastoille noudattaaksemme lakiin 

perustuvia määräyksiä, vaatimuksia ja hallitusten pyyntöjä;   

Henkilötietojen tietoturvallisuus  

Me pyrimme soveltamaan asianmukaisia teknisiä ja fyysisiä tietoturvatoimenpiteitä Henkilötietojen 

suojaamiseksi, silloin kun niitä lähetetään, tallennetaan tai muuten käsitellään toimestamme, jotta 

ne eivät epähuomiossa tai lainvastaisen teon seurauksena tuhoutuisi, katoaisi, muuttuisi, tulisi 
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luvatta luovutetuiksi tai että niihin luvatta kajottaisiin Sivustomme yhteydessä. Näihin toimenpiteisiin 

kuuluvat tietokoneiden suojatoimet ja tietoturvatut tiedostot ja tilat. Myös palveluntarjoajamme 

valitaan huolella ja niiden edellytetään soveltavan asianmukaisia suojatoimenpiteitä. Tietyillä alueilla 

ASPEN soveltaa teollisuusstandardin mukaista SSL-salausta datansiirtojen suojaamisessa. Useimmat 

nykyiset selaimet tukevat sellaista tietoturvan tasoa, jota tarvitaan toimittaessa näillä alueilla.   

  

Erityisesti me pyrimme toteuttamaan asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä 

varmistaaksemme sellaisen tietoturvallisuuden tason joka vastaa riskin tasoa, ja seuraavassa 

esimerkkejä näistä: a) pseudonymisointi (esim. kun data erotetaan välittömistä tunnistetiedoista, 

jolloin kytkentä henkilöön ei ole mahdollista ilman lisätietoa, jota säilytetään erillään) ja salaus; b) 

varmistamalla Henkilötietojesi käsittelyssä käytettävien järjestelmien ja palvelujen jatkuva 

luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vastustuskykyisyys; c) varmistamalla kyky palauttaa 

Henkilötietojen käytettävyys viipymättä fyysisen tai teknisen tapahtuman sattuessa; ja d) 

varmistamalla menettely, jolla voidaan säännöllisesti testata ja arvioida teknisten ja organisatoristen 

tietoturvatoimien tehokkuutta.  

Säilytysaika tai kriteerit joilla säilytysaika määräytyyy   

Me säilytämme Henkilötietojasi niin kauan, kuin on välttämätöntä täyttääksemme niiden keräämisen 

yhteydessä asetetut ja yllä kuvaillut vaatimukset.   

Kriteerit, joita me sovellamme Henkilötietojen säilytysajan määrittämisessä, ovat seuraavat: (i) 

Säilytys tiedustelujen varalta. Me säilytämme Henkilötietojasi kohtuullisen ajanjakson verran sen 

jälkeen, kun suhteemme on lakannut (enintään 6 kuukautta) siltä varalta että sinulla on aihetta 

esittää niitä koskevia tiedusteluja; (ii) Säilytys korvausvaatimusten varalta. Me säilytämme 

Henkilötietojasi sen ajanjakson verran, jonka kuluessa sinä saatat lakiin perustuen esittää meihin 

kohdistuvia korvausvaatimuksia  jos ja siinä määrin kuin olemme solmineet sopimuksen kanssasi; 

(iii) Säilytys lakiin ja sääntelyyn perustuvien vaatimusten johdosta. Me harkitsemme, 

tarvitseeko meidän säilyttää Henkilötietojasi edellä kohdassa (ii) mainitun ajanjakson lakiin tai 

sääntelyyn perustuvien vaatimusten johdosta.   

  

Jos työpaikkahakemuksesi on onnistunut, ja ASPEN -työsuhteesi alkaa, Henkilötietosi siirretään 

henkilöstötiedostoosi ja niitä käsitellään työsuhteen hoitamista varten. Jos työpaikkahakemuksesi ei 

johda työsuhteen alkamiseen, me säilytämme Henkilötietojasi lain salliman ajanjakson verran 

ilmoitettuamme, että hakemustasi ei hyväksytty.  

  

Jos tarvitset lisätietoja datansäilytyskäytännöistämme, ota yhteyttä (ks. "Yhteystiedot" tässä 

jäljempänä).  

Oikeutesi tietosuojalakien perusteella  

Sinulla on tietyt oikeudet asuinmaasi tietosuojalakien perusteella. Niihin saattaa kuulua seuraavat 

oikeudet (soveltuvin osin): oikeus päästä niihin Henkilötietoihin, joita me säilytämme koskien sinua; 

oikeus Henkilötietojesi oikaisuun mukaanlukien oikeus vaatia meitä korjaamaan epätarkkuuksia 

Henkilötiedoissasi; oikeus pyytää rajoitusta Henkilötietojesi käsittelyyn tai vastustaa Henkilötietojesi 

käsittelyä, oikeus pyytää Henkilötietojesi pois pyyhkimistä, mikäli niiden säilyttäminen hallussamme 

ei ole enää välttämätöntä; oikeus datan siirrettävyyteen, mukaanlukien oikeus saada Henkilötietosi 

yleisesti käytetyssä koneluettavassa formaatissasa tietyissä olosuhteissa, esim. kun meidän toimesta 

tapahtuva Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi; oikeus vastustaa Henkilötietojesi 

automatisoitua päätöksentekoa, mm. profilointia (mikäli sellaista harjoitetaan), jos tällä on laillista 

tai merkittävää vaikutusta sinuun yksilönä; ja oikeus vetää suostumuksesi pois koskien mitä tahansa 

käsittelyä, johon olet aikaisemmin antanut suostumuksesi. Ota huomioon, että jotkut näistä 

oikeuksista tulevat kysymykseen vasta kun muutokset tietosuojalakeihin astuvat voimaan 

toukokuussa 2018. Voit myös jättää valituksen asuinmaasi valvontaviranomaisen kautta.  

  

Katso kohta “Yhteystiedot”, jos haluat käyttää jotain näistä oikeuksistasi (soveltuvin osin).  
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Linkit muihin Verkkosivustoihin  

Tämä Sivusto voi sisältää hyperlinkkejä sellaisille verkkosivustoille, joita me emme operoi. Kyseiset 

hyperlinkit tarjotaan sinulle tutustumista varten ja avuksesi, ja ne eivät merkitse mitään tuen 

osoittamista taholtamme näiden kolmansien osapuolten verkkosivustoja ajatellen tai että olisimme 

jollakin tavalla liittoutuneet niiden ylläpitäjien kanssa. Me emme hallitse näitä verkkosivustoja 

emmekä ole vastuullisia niiden tieto- tai yksityisyyskäytännöistä. Kehotamme sinua tutustumaan 

kaikkiin tietosuojakäytäntöihin, joita esitellään millä tahansa sivustolla, ennen kuin annat 

Henkilötietojasi.  

Päivitetty Tietosuojakäytäntö ja tehdyt muutokset  

Me saatamme päättää tehdä muutoksia tähän Tietosuojakäytäntöön. Mikäli muutos on 

perustavanlaatuinen tai sellainen, että se saattaa merkittävästi vaikuttaa sinuun, me toimitamme 

sinulle päivitetyn Tietosuojakäytännön ennen kuin muutos astuu voimaan. Kehotamme sinua 

arvioimaan tämän Tietosuojakäytännön sisällön säännöllisin aikavälein.  

Yhteystiedot  

Jos sinulla on mitään kysyttävää sen suhteen, onko toimintamme tämän Tietosuojakäytännön 

mukaista tai jos sinulla on valituksia tai jos haluat esittää suosituksia tai kommentteja 

Tietosuojakäytäntömme laadun parantamiseksi, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen 

inforequests@ie.aspenpharma.com.  

  

Voit  myös  ottaa  yhteyttä  tietosuojakoordinaattoriimme 

 sähköpostiosoitteella NDeKlerk@ie.aspenpharma.com 

  

Tällä sivustolla esitetään ehtoja, jotka koskevat tämän sivuston käyttöä ja katselua. Pääset 

tutustumaan https://minunalapaani.fi/wp-content/uploads/2018/12/kaytt%C3%B6ehdot.pdf tässä.  

  

Muista sisällyttää viestiisi oma sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi.   

  

Vaihtoehtoisesti voit lähettää meille kirjepostia   

  

Attn: Aspen Nordic, filial af Aspen Pharma Ireland Limited, Irland  

Borupvang 3,   

2750 Ballerup,   

Denmark  

Telefon: +45 44 48 00  

  

Viimeksi päivitetty: 25 kesäkuu 2019  
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