Уведомление за поверителност за Изследователи и други служители
на Центъра
Участие в изследвания на АбВи

Въведение
АбВи Дойчланд ГмбХ & Ко КейДжи [AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG] със седалище на Майнцер Щрасе
81, 65189 Висбаден, Германия [Mainzer Strasse 81, 65189 Wiesbaden, Germany], е биофармацевтична
компания, която е част от глобална група от компании, фокусирани върху разработването на водещи
лечения и иновации в световен мащаб (наричани по-долу заедно „АбВи“ или „ние“). В АбВи полагаме
особени грижи относно обработването на лични данни в съответствие с действащото законодателство.
Ние събираме и използваме само информацията, необходима за постигане на целите, описани по-долу. По
смисъла на действащото законодателство за защита на данните, АбВи Дойчланд ГмбХ & Ко КейДжи е
администратор на данни.

Личните данни, които събираме за Вас и защо
В очакване и като част от Вашето участие в научно-изследователската дейност на АбВи, ние можем да
събираме лични данни за Вас. АбВи може да събира такива лични данни от различни източници,
включително директно от Вас (напр. от Ваши автобиографии, резюмета, други документи или формуляри,
предоставени от Вас на АбВи), непряко (напр. от изследователския център, където работите или
провеждате/съдействате в научноизследователска дейност или от публично достъпни източници,
включително такива, които са достъпни онлайн и които могат да включват уебсайтове като
clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, както и от Списъците с лишени от права и дисквалифицирани
лица на Агенцията за контрол върху храните и лекарствата на САЩ (FDA)).

АбВи може да събира и използва някои или всички от следните категории лични данни:
• лични данни като Вашето име, възраст, пол и данни за контакт;
• професионални данни като място на практикуване, длъжност, медицинската област, в която сте
активни, професионалната Ви квалификация и научната дейност (като предишен опит от клинични
изпитвания и участие в минали или предстоящи проучвания с АбВи и други компании), публикувани
академични или научни изследвания и статии и членство в асоциации и съвети;
• финансови данни като информация, свързана с плащания, включително данъчен
идентификационен номер и суми на плащания, които ние Ви правим; и
• данни за взаимодействие с нас като какви срещи сме провели, дискутирани теми, Вашите познания
и въпроси, които сте имали относно нашата изследователска дейност и продукти.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от АбВи за следните цели:
• управление на отношенията ни с Вас, включително планиране, организиране и преглеждане на
изследванията, които провеждаме заедно с Вас и осъществяване на връзка с Вас;
• да ни подпомогнат да Ви предоставяме информация за планираните изследователски дейности на
АбВи, която е от значение, като се имат предвид Вашият опит, интереси и предпочитания;
• спазване на действащите закони и разпоредби (напр. във връзка с фармакологичната бдителност,
публична регистрация на клиничните проучвания, в които участвате в уебсайтове, създадени за тази
цел, като www.clinicaltrials.gov или www.clinicaltrialsregister.eu, докладване за прозрачност и
попълване на доклади от клинични изследвания).

Правното основание за това обработване е законният ни интерес да поддържаме и оптимизираме
взаимоотношенията или връзката с Вас по отношение на нашата научна дейност, изпълнението на
договор с Вас или включването Ви, както и спазването на законови и регулаторни задължения. Вие не сте
задължени по закон или по договор да предоставяте Вашите лични данни на АбВи. За да Ви разглеждаме
като участващ в научните проучвания на АбВи и за да поддържаме връзката си с Вас, на АбВи е необходимо
да обработва Вашите лични данни.
Обменяне на Вашите лични данни
АбВи може периодично да обменя Вашите лични данни с други лица във връзка с целите, описани в
настоящото уведомление. По-конкретно, ние може да предоставяме Вашите лични данни на:
• всички свързани лица в групата АбВи, включително АбВи Инк. [AbbVie Inc.], намиращи се в САЩ,
като нашата компания майка и свързано лице на АбВи във Вашата страна, подпомагащо
възложителя, ако е приложимо (напр. в случай на споделени регионални или глобални бази
данни), както и на компании и лица, с които можем да си сътрудничим във връзка с предложени
или текущи изследователски инициативи;
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•
•
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трети страни, които доставят стоки или услуги на АбВи, като юристи, одитори, доставчици на ИТ
услуги и доставчици на услуги по клинични изпитвания;
комитети по етика и държавни органи, намиращи се както във Вашата страна, така и в други страни,
включително в Съединените щати, където АбВи провежда изследователската си дейност;
други трети лица съгласно съдебно разпореждане, за да се защитят интересите на АбВи или когато
това се изисква по закон или по съдебно производство; и
настоящи или бъдещи купувачи на предприятия на АбВи в случай на продажба, сливане/вливане или
придобиване.

Обмяната на личните Ви данни, както е описано по-горе, може да включва прехвърлянето им в държави,
включително страни извън ЕС/ЕИП, чиито закони за защита на личните данни и поверителността може
да не са еквивалентни на тези, които съществуват във Вашата страна на пребиваване. За да се осигури
адекватно ниво на защита на данните, прехвърлянето на личните данни в рамките на групата компании
АбВи, включително и в АбВи Инк. в Съединените щати, се извършва по вътрешни споразумения, които
инкорпорират типовия договор на ЕС за прехвърляне на данни към администратори. Копие от
споразумението може да бъде получено като изпратите имейл до privacyoffice@abbvie.com.

Когато АбВи използва доставчици на услуги или си сътрудничи със свои научни партньори, които имат
достъп до лични данни, АбВи изисква такива доставчици на услуги и научни партньори да защитават
Вашите данни и да обработват Вашите лични данни в съответствие с настоящото уведомление за защита
на данните и за никакви други цели. Всяко прехвърляне на лични данни на трети страни извън ЕС ще бъде
извършвано в съответствие с международните ограничения за прехвърляне на данни, които се прилагат
съгласно законодателството на ЕС за защита на данните, включително при необходимост, чрез използване
на типовите договори на ЕС за прехвърляне на данни към обработващи данни.
Сигурност и съхраняване на Вашите лични данни
АбВи ще предприеме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защити Вашите
лични данни в съответствие с действащото законодателство за поверителност и сигурност на данните.
Когато АбВи наеме трета страна доставчик на услуги, която да обработва лични данни, този доставчик ще
бъде внимателно подбиран и от него ще се изисква да използва подходящи мерки за защита на
поверителността и сигурността на личните данни. АбВи съхранява Вашите лични данни само докато
продължаваме да си сътрудничим с Вас по въпроси, свързани с научни изследвания, освен ако не е
необходим или допустим по-дълъг срок на съхранение от Добрите клинични практики (GCP) и от закони
и разпоредби, отнасящи се до клинични изпитвания.

Вашите права
Можете да се свържете с АбВи, за да поискате достъп до личните данни, които обработваме за Вас, и да
коригираме неточни данни и да попълним каквито и да са непълни данни. В съответствие с условията и
изискванията на действащото законодателство можете да възразите срещу обработката на Вашите лични
данни и да поискате да изтрием личните данни за Вас, да ограничим обработката на такива данни и да
предадем Вашите лични данни на Вас или на друг администратор на данни.

За да упражните правата си, свържете се със служителя за ЕС по защита на данните на АбВи, като
изпратите запитването си за поверителност на abbvie.com/contactus.html под „Запитване за
поверителност“ или по пощата до Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Германия (на вниманието на EU
DPO). Ако АбВи не е в състояние да предостави исканите данни или да изпълни искането Ви, ще Ви бъдат
изложени причините за това решение. Освен това, Вие имате право да подадете оплакване пред органа за
защита на личните данни във Вашата държава.
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