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AFTALE OM MODTAGELSE AF DONATIONER FRA DRUGSTARS-PLATFORMEN 

DENNE AFTALE er lavet i marts 2020   
 
MELLEM 
 
Patientforeningen HS Danmark ("Patientforeningen") 

 
og 
 
DrugStars ApS, Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø. CVR: 36893974 ("Donator"), kollektivt benævnt "parterne".  

Patientforeningen accepterer donationer fra DrugStars-platformen baseret på følgende vilkår. 

1 Forpligtelser for DrugStars 
1.1 Donationen 

Donator yder donationer til patientforeningen baseret på brugeraktivering af stjerner i DrugStars app’en. 1 stjerne 
repræsenterer 7 øre. 

Donator samler brugeraktivering og gennemfører donationens finansielle transaktion til patientforeningen ca. en gang 
om året. 

1.2 Følgende forretningsregler gælder for DrugStars-platformen 

DrugStars platformen omfatter: 

a. Virksomheder der bidrager med sponsorfinansiering til DrugStars-selskabet  
i. Disse kan ikke være pharma-virksomheder i Danmark. 

b.  Patienter (brugere af app’en), som tildeler sponsorfinansiering til DrugStars-selskabet. 
c.  Patientforeninger der modtager sponsormidler fra DrugStars-selskabet. 

 
En grundlæggende del af samspillet mellem parterner a, b og c ovenfor er at: 

 
1. Ingen virksomhedssponsor (a) kan give nogen anvisninger om, hvem sponsor midlerne skal tildeles. 
2. Kun patienter (b), som har modtaget stjerner, kan beslutte hvem sponsor midlerne skal tildeles. 
3. Alle patientforeninger (c), der er godkendt af myndighederne som patientforeninger i deres respektive lande, 

kan modtage sponsor midler fra DrugStars. 
 
Virksomheder, der bidrager med sponsor midler til DrugStars, kategoriseres grundet ovenstående som "indirekte 
sponsorer for patientforeninger". Det betyder at et firma der sponsorerer DrugStars ikke med rimelighed kan anklages 
for at give penge, der gavner en bestemt patientforening. 
 
En anden vigtig faktor for at sikre uafhængighed og gennemsigtighed er, at en virksomhedssponsor (a) ikke kan give 
nogen anvisninger om, hvilke sponsor midler der skal gives til brugere af et bestemt farmaceutisk produkt. 

 
For gennemsigtighed vil DrugStars årligt oplyse alle sponsorerende virksomheders (a) bidrag til alle patientforeninger 
(c). 
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1.3 Juridisk vurdering af DrugStars-platformen 
 
DrugStars-platformen er i overensstemmelse med gældende markedsføring og medicinsk lovgivning. Dette er vurderet 
at advokatfirmaet Bech-Bruun.  

 
Dokumentation for ovenstående kan udleveres efter anmodning herom. 
 
DrugStars overholder i enhver henseende den gældende persondatalovgivning herunder den europæiske 
Databeskyttelsesforordning (GDPR) hvad angår indsamling, behandling og videregivelse af data. Disse forhold er 
beskrevet i ’privacy og ’terms’ of conditions’ på www.DrugStars.com 
 
Advokatfirmaet Bech-Bruun Advokatpartnerselskab er vores Data Protection Officer (DPO) og kan til enhver tid 
kontaktes med henblik på besvarelse af GDPR-relaterede spørgsmål. Kontaktoplysninger: 
 
Bech-Bruun Advokatpartnerselskab – CVR nr.: 38 53 80 71 – Langelinie Allé 35 2100 København Ø – tlf.: 72 27 30 02  
Mail: dpo.drugstars@bechbruun.com  Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/drugstars 
 

1.4 Eksponering af patientforening i DrugStars app’en 
 
Patientforeningen får sin egen side i DrugStars app’en. Indholdet udformes af DrugStars og godkendes af 
patientforeningen.  

 
Billede (a) eksempel: 
 

  
 

 
2 Patientforeningens forpligtelser 

 
Patientforeningen deltager på baggrund af en no cost setup. 
 

2.1 DrugStars Logo 

Patientforeningen accepterer at sætte DrugStars’ logo på deres hjemmeside og i patientforeningens fremtidige 
nyhedsbreve med et download-link stillet til rådighed af DrugStars. 

2.2 Sociale medier 
 
Patientforeningen accepterer at blive vist på sociale netværk som en del af DrugStars donationsprocessen med et 
#patientforening. Hver eksponering er baseret på en DrugStars app-brugeraktivering af en donation på 50 stjerner. 




