Privatumo pareiškimas „AbbVie“ tyrimuose dalyvaujantiems Tyrėjams ir
kitiems organizacijų darbuotojams
Įvadas
„AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG.“, registruota adresu Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden,
Vokietija, yra biofarmacijos bendrovė, priklausanti pasaulinei bendrovių grupei, užsiimančiai
pirmaujančių vaistinių preparatų kūrimu ir inovacijomis visame pasaulyje (toliau tekste kartu
vadinamos „AbbVie” arba „mes”). „AbbVie“ rūpestingai prižiūri, kad asmens duomenys būtų tvarkomi
pagal galiojančius įstatymus. Mes renkame ir tvarkome tik tą informaciją, kurios mums reikia žemiau
nurodytiems tikslams pasiekti. Pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus, „AbbVie Deutschland
GmbH & Co. KG“ yra duomenų valdytoja.

Kokius asmens duomenis apie jus renkame ir kodėl
Jums rengiantis dalyvauti ir dalyvaujant „AbbVie“ vykdomuose tyrimuose ir plėtroje, mes galime rinkti
asmens duomenis apie jus. „AbbVie“ gali rinkti tokius asmens duomenis iš įvairių šaltinių, įskaitant
tiesiogiai iš jūsų (pvz., iš jūsų CV, gyvenimo aprašymo ar kitų dokumentų bei formų, kuriuos jūs
pateikiate „AbbVie“) ir netiesiogiai (pvz., iš tyrimo centro, kuriame jūs dirbate arba vykdote / padedate
vykdyti tyrimus, arba iš viešai prieinamų šaltinių, įskaitant internetinius, tarp kurių gali būti tokios
interneto svetainės kaip clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, ir Jungtinių Amerikos Valstijų
Maisto ir vaistų administracijos (FDA) Nušalintų, diskvalifikuotų klinikinių tyrėjų ir asmenų, kurių veikla
kaip klinikinių tyrėjų apribota, sąrašas).

„AbbVie“ gali rinkti ir naudoti bet kuriuos šioms kategorijoms priklausančius asmens duomenis:
• asmeninius duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, amžius ir kontaktinė informacija;
• profesinius duomenis, tokius kaip jūsų darbo vieta, pareigos, medicinos sritis, kurioje dirbate, jūsų
profesinės kvalifikacijos ir mokslinė veikla (pvz., ankstesnė klinikinių tyrimų patirtis ir dalyvavimas
užbaigtuose arba neužbaigtuose tyrimuose su „AbbVie“ bei kitomis bendrovėmis), akademinių ar
mokslinių tyrimų bei straipsnių publikavimas, taip pat narystė asociacijose bei valdybose;
• finansinius duomenis, tokius kaip su mokėjimais susijusi informacija, įskaitant mokesčių mokėtojo
numerį ir mūsų jums išmokamas sumas; ir
• duomenis apie bendravimą su mumis, tokius kaip, kokio pobūdžio susitikimai buvo surengti,
aptartos temos, jūsų žinios apie mūsų vykdomus tyrimus ir produktus bei klausimai, kuriuos mums
uždavėte susitikimų metu.

Jūsų asmens duomenis „AbbVie“ tvarkys šiems tikslams:
• mūsų santykių su jumis valdymui, įskaitant mūsų su jumis atliekamo tyrimo planavimą,
organizavimą ir peržiūrėjimą, bei susisiekimą su jumis;
• padėti užtikrinti, kad mes jums suteiktume informaciją apie „AbbVie“ planuojamus tyrimus, kuri
atitiktų jūsų patirtį, pomėgius ir prioritetus;
• laikytis galiojančių įstatymų ir reglamentų (pvz., susijusių su farmakologiniu budrumu, klinikinių
tyrimų, kuriuose jūs dalyvaujate, viešu įregistravimu šiam tikslui sukurtose interneto svetainėse,
tokiose kaip www.clinicaltrials.gov ar www.clinicaltrialsregister.eu, skaidrumo ataskaitų rengimu ir
klinikinių turimų ataskaitų sudarymu).
Teisinis tokių duomenų tvarkymo pagrindas – mūsų teisėtas interesas palaikyti ir optimizuoti santykius
ar ryšius su jumis, susijusius su mūsų atliekamais tyrimais, vykdyti sutartį su jumis ar susijusią su jumis,
o taip pat laikytis teisinių bei reglamentuojančių įsipareigojimų. Pagal įstatymus ar sutartį jūs
neprivalote suteikti „AbbVie“ savo asmens duomenų. Tačiau tam, kad galėtų svarstyti jūsų kandidatūrą
dalyvavimui „AbbVie“ atliekamuose tyrimuose ir palaikyti santykius su jumis, „AbbVie“ turi tvarkyti jūsų
asmens duomenis.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis
„AbbVie“ kai kada gali su kitais dalintis jūsų asmens duomenimis šiame pranešime paaiškintais tikslais.
Visų pirma, mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis:
•
visoms „AbbVie“ grupės susijusioms bendrovėms, įskaitant JAV įsikūrusią mūsų motininę bendrovę
„AbbVie Inc.“ ir, jei tokia yra, su „AbbVie“ susijusią bendrovę jūsų šalyje, padedančią užsakovui (pvz.,
tuo atveju, kai dalijamasi regioninėmis ar pasaulinėmis duomenų bazėmis) ir bendrovėms bei
asmenims, su kuriais mes galime bendradarbiauti pasiūlytose arba vykdomose tyrimų iniciatyvose;
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•
•
•
•

trečiųjų šalių bendrovėms, kurios „AbbVie“ tiekia prekes arba paslaugas, tokioms kaip teisiniams
patarėjams, auditoriams, IT paslaugų teikėjams ir klinikinių tyrimų paslaugų teikėjams;
etikos komitetams ir vyriausybinėms institucijoms, įsikūrusioms tiek jūsų šalyje, tiek kitose
valstybėse, įskaitant Jungtines Amerikos Valstijas, kur „AbbVie“ vykdo tyrimus;
kitoms trečiosioms šalims pagal teismo nurodymą, siekiant apsaugoti „AbbVie“ interesus, arba kai
to reikalaujama pagal įstatymus ar teisines procedūras; ir
„AbbVie“ bendrovių faktiniams arba galimiems pirkėjams bendrovių pardavimo, susijungimo ar
įsigijimo atveju.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis, kaip nurodyta aukščiau, gali peržengti valstybių ribas, įskaitant už
ES / EEE ribų esančių valstybių, kuriose duomenų apsaugos ir privatumo įstatymai gali neatitikti jūsų
valstybėje taikomų, arba būti mažiau apsaugantys. Siekiant užtikrinti tinkamą duomenų apsaugos lygį,
tarp „AbbVie“ grupės bendrovių, įskaitant JAV esančiai „AbbVie Inc.“, asmens duomenys perduodami
pagal vidaus sutartis, sudarytas ES pavyzdinės sutarties duomenų perdavimui valdytojams pagrindu.
Šios sutarties kopiją galima gauti išsiuntus elektroninį laišką adresu privacyoffice@abbvie.com.

Jei „AbbVie“ pasitelkia paslaugų teikėjus arba bendradarbiauja su tyrimų partneriais, kurie turi prieigą
prie asmens duomenų, tokių paslaugų teikėjų ir tyrimų partnerių reikalaujama apsaugoti jūsų duomenis
ir tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal šį duomenų apsaugos pareiškimą ir jokiam kitam tikslui. Bet kokie
asmens duomenų perdavimai už ES ribų esančioms trečiosioms šalims bus atliekami laikantis tarptautinių
duomenų perdavimo apribojimų, taikomų pagal ES duomenų apsaugos įstatymus, įskaitant, kai tai
taikoma, ES pavyzdinių sutarčių duomenų perdavimui valdytojams panaudojimą.

Jūsų asmens duomenų saugojimas ir laikymas
„AbbVie“ taikys tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis
pagal taikomus privatumo ir duomenų apsaugos įstatymus. Kai „AbbVie“ naudojasi trečiosios šalies
teikėjo paslaugomis asmens duomenų tvarkymui, toks paslaugų teikėjas bus tinkamai atrenkamas ir jo
bus reikalaujama naudoti tinkamas priemones asmens duomenų konfidencialumo ir saugumo
užtikrinimui. „AbbVie“ laiko jūsų asmens duomenis tik tiek laiko, kiek mes tęsiame bendradarbiavimą
su jumis su tyrimu susijusiais klausimais, jei Geroji klinikinė praktika (GKP) ir su klinikiniais tyrimais
susiję įstatymai nereikalauja arba neleidžia ilgesnio laikotarpio duomenų laikymui.

Jūsų teisės
Jūs galite susisiekti su „AbbVie“ ir paprašyti pateikti mūsų tvarkomus asmens duomenis apie jus, bei
paprašyti, kad mes ištaisytume netikslius duomenis ir papildytume neišsamius duomenis. Sutinkamai su
galiojančių įstatymų sąlygomis ir reikalavimais, jūs galite prieštarauti, kad mes tvarkytume jūsų asmens
duomenis ir pareikalauti, kad mes pašalintume asmens duomenis apie jus, apriboti tokių duomenų
tvarkymą ir perduoti jūsų asmens duomenis jums ar kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su „AbbVie“ ES Duomenų apsaugos skyriaus darbuotoju,
pateidami savo privatumo užklausą per abbvie.com/contactus.html, kurį rasite „Privacy Inquiry
(Privatumo užklausa)” stulpelyje arba pašto adresu Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Vokietija (su
nuoroda: EU DPO). Jei „AbbVie“ negali pateikti prašomų duomenų ar patenkinti jūsų prašymo, jums bus
nurodytos tokio sprendimo priežastys. Be to, jūs turite teisę pateikti skundą savo vietos institucijai,
atsakingai už duomenų apsaugą.
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