
KUTSU
Onkologiapäivien presymposium

AIKA  torstai 26.08.2021 klo 17.00– 23:00

PAIKKA  Sokos Hotel Torni, Ratapihankatu 43 Tampere

Pandemiatilanteen vuoksi varaudumme järjestämään Presymposiumin hybridimallina: 
osallistuminen on mahdollista paikan päällä tai interaktiivisesti etänä.

OHJELMA:
17:00 – 17:30 

17:30 – 17:45 

17:45 – 18:30 

18:30 – 18.40 

18:40 – 19.10 

19:10 – 19:40 

19:40 – 19:50 

20:00 

20.30 – 22:45 

22.45 – 23.00 

Kahvitarjoilu ja rekisteröityminen

Tilaisuuden avaus, puheenjohtaja professori Arja Jukkola, Tays 

Immunotherapy for the 1st Line Treatment of Patients with 
Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer and Mesothelioma, 
Niels Reinmuth MD, PhD,Leader of the Thoracic Oncology 
Department at the Asklepios Lung Clinic in Munich-Gauting, 
Germany 

Tauko

Mitä uutta GI-syöpien hoidossa, 
syöpätautien erikoislääkäri Tapio Salminen, Tays

Immunoterapia munuais- ja rakkosyövässä,
syöpätautien erikoislääkäri Kaisa Sunela, Tays 

Yhteenveto ja tilaisuuden päätös

Kuljetus lähtee Hotelli Tornin edestä ravintola Näsinneulaan

Illallinen, Ravintola Näsinneula

Kuljetus takaisin Hotelli Torniin

BMS korvaa presymposiumiin osallistuville yöpymisen (to-pe) sekä kohtuulliset 
matkakorvaukset Tampereen ulkopuolelta saapuville.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittauduthan tilaisuuteen 30.6.2021 mennessä oheisen QR-koodin tai tämän linkin 
kautta.
Mahdolliset peruutukset tai muutokset osallistumistapaan: sirpa.alanen@bms.com 

Lämpimästi tervetuloa presymposiumiin!

Lääketieteellinen osasto  |  Bristol-Myers Squibb

https://www.surveymonkey.com/r/26082021presumposium
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Lääketeollisuus ry:n jäsenenä Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab on sitoutunut 
julkistamaan taloudelliset tiedot, jotka koskevat terveydenhuollon ammattilaisten 
kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisätietoa: http://www.laaketeollisuus.fi/laakkeet/
markkinointi/laakeyritysten-ja-terveydenhuollon-ammattilaisten-yhteistyo.  
Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab (”BMS”) kerää BMS:n tilaisuuksiin 
ilmoittaumisen yhteydessä tarvittavat henkilötiedot käsitelläkseen osallistumistasi 
sekä arvioidakseen ja parantaakseen toimintojaan. Täyttämällä ja 
allekirjoittamalla lomakkeen annat suostumuksesi siihen, että BMS saa käsitellä 
henkilötietojasi edellä mainittuun tarkoitukseen. Henkilötietojasi ei säilytetä 
kauemmin kuin mitä voimassa olevassa lainsäädännössä ja määräyksissä 
edellytetään. Kyseinen suostumus koskee myös muita yrityksiä konsernissa, 
johon BMS kuuluu, mikä voi tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi siirretään 
kolmanteen maahan. Noudatamme tällöin yritystä koskevia sitovia sääntöjä, jotka 
voit lukea täältä: https://www.bms.com/assets/bms/us/en-us/pdf/binding-
corporate-rules.pdf.  
Suostumus sisältää myös siirron tarkoin valituille yhteistyökumppaneille, joita 
BMS käyttää tilaisuuksien yhteydessä. Sinulla on oikeus peruuttaa 
suostumuksesi, vastustaa tai rajoittaa BMS:n tekemää henkilötietojesi käsittelyä, 
saada tietoja käsittelemistämme henkilötiedoistasi, pyytää kopiota 
henkilötiedoistasi, saada henkilötietosi siirretyiksi toiselle rekisterinpitäjälle, silloin 
kun se on teknisesti mahdollista, ja saada tiedot oikaistuiksi tai poistetuiksi 
ottamalla yhteyttä BMS:ään. Rekisterinpitäjä: Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) 
Ab, Y-tunnus 0107119-3, PL 59 02131 Espoo. Voit ottaa yhteyttä BMS:n EU-
tietosuojavastaavaan (DPO) osoitteessa EUDPO@BMS.com käyttääksesi 
tietosuojaan liittyviä oikeuksiasi tai jos sinulla on  kysyttävää tavasta, jolla BMS 
käsittelee henkilötietojasi. Jos haluat tehdä valituksen, voit ottaa yhteyttä myös 
Suomen Tietosuojavaltuutetun toimistoon tai oman asuin- tai työpaikkasi 
valvontaviranomaiseen




