Informação sobre Privacidade de Dados para Investigadores e Membros da
Equipa de Investigação participantes em Investigação AbbVie
Introdução
A AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG., com morada legal em Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden,
Alemanha, é uma empresa biofarmacêutica que é parte de um grupo global de companhias focado no
desenvolvimento de tratamentos e inovações líderes no mundo inteiro (doravante denominada
colectivamente por “AbbVie”). Na AbbVie tratamos com muito cuidado o processamento de dados
pessoais em conformidade com os requisites legais e regulamentares aplicáveis. Apenas recolhemos e
usamos a informação necessária para atingir os objectivos abaixo descritos. De acordo com o âmbito de
aplicação das Leis de Protecção de Dados, a AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG é a entidade
controladora dos dados.
Dados Pessoais que recolhemos sobre si e porquê
Em antecipação e como parte da sua participação nas actividades de investigação e desenvolvimento da
AbbVie’s, poderemos recolher dados pessoais sobre si. A AbbVie poderá recolher tais dados pessoais de
uma variedade de fontes, incluindo directamente de si (por exemplo, no do seu currículo, resumo
biográfico ou outros documentos ou formulários fornecidos por si à AbbVie.), e indirectamente (por
exemplo, da Instituição onde trabalha ou conduz / apoia as actividades de investigação, ou através de
fontes disponíveis publicamente, incluindo as disponíveis on-line, que podem incluir websites como o
clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, e a United States FDA’s Debarment and Disqualified and
Restricted Lists for clinical investigators).

A AbbVie pode recolher e usar algumas ou todas as seguintes categorias de dados pessoais:
• detalhes pessoais, como o seu nome, idade, sexo e contactos;
• detalhes profissionais, como o seu local de trabalho, cargo, área de especialidade clínica que exerce,
as suas qualificações profissionais e actividades científicas (tais como experiência prévia em ensaios
clínicos e participação anterior ou actual em investigação da AbbVie e de outras companhias),
publicações e artigos sobre investigação académica ou científica, e participações em associações ou
conselhos;
• detalhes financeiros, tais como informação sobre pagamentos, incluindo o número de identificação
fiscal e os valores dos pagamentos a si efectuados pela Abbvie; e
• detalhes da interacção com a AbbVie, tais como o tipo de reuniões que realizámos, os tópicos
discutidos, o seu conhecimento e questões que teve sobre as nossas actividades de investigação e
produtos.

Os seus dados pessoais irão ser processados pela AbbVie com as seguintes finalidades:
• gerir a relação da AbbVie consigo, incluindo o planeamento, organização e revisão das actividades
de investigação que realizamos consigo, e o contacto consigo;
• ajudar a garantir que lhe fornecemos informação acerca das actividades de investigação da AbbVie
planeadas que sejam relevantes considerando a sua experiência, interesses e preferências;
• cumprir as leis e regulamentos aplicáveis (em geral, em conexão com a farmacovigilância, registo
público dos ensaios clínicos em que participa nos websites criados para o efeito, tais como o
www.clinicaltrials.gov ou www.clinicaltrialsregister.eu, relatórios de transparência e completar
relatórios dos estudos clínicos).
A base legal para este processamento é o nosso interesse legítimo em manter e optimizar um
relacionamento ou conexão consigo em relação às nossas actividades de investigação, cumprimento de
um contrato consigo ou com o seu envolvimento, e o cumprimento das obrigações legais e
regulamentares. Por lei ou por contrato não é obrigado a fornecer os seus dados pessoais à AbbVie. No
entanto, para considerá-lo para a participação nas actividades de investigação da AbbVie e para manter
o nosso relacionamento consigo, a AbbVie necessita de processar os seus dados pessoais.
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Partilha dos seus dados pessoais
A AbbVie poderá partilhar os seus dados pessoais com terceiros, nalgum momento, de acordo com as
finalidades acima descritas. Em particular, podemos disponibilizar os seus dados pessoais para:
• todas as afiliadas do grupo AbbVie, incluindo a AbbVie Inc. localizada nos EUA como a nossa empresa
mãe, e a afiliada da AbbVie no seu país, que apoia o Promotor, se aplicável (por exemplo, no caso de
bancos de dados regionais ou globais compartilhados) e empresas e indivíduos com os quais a
AbbVie se pode associar em relação às iniciativas de investigação propostas ou actuais;
• empresas terceiras que fornecem bens ou serviços à AbbVie, como advogados, auditores,
fornecedores de serviços de informática e fornecedores de serviços de ensaios clínicos;
• comissões de ética e autoridades governamentais localizados tanto no seu país como noutros países,
inclusive nos Estados Unidos, onde a AbbVie conduz suas actividades de investigação;
• outras terceiras partes de acordo com uma ordem judicial, para proteger os interesses da AbbVie,
ou quando de outra forma exigido por lei ou processo legal; e
• compradores atuais ou potenciais de negócios da AbbVie no caso de uma venda, fusão ou aquisição.

Partilhar os seus dados pessoais conforme descrito acima pode envolver a sua transferência para países,
incluindo países fora da UE / EEA, cujas leis de privacidade e protecção de dados podem não ser
equivalentes ou tão protectoras quanto as existentes no seu país de residência. Para assegurar um nível
adequado de protecção de dados, a transferência de dados pessoais dentro do grupo de empresas
AbbVie, incluindo a AbbVie Inc. nos Estados Unidos, é realizada sob acordos internos, que incorporam o
modelo de contrato da UE para transferências para as entidades controladoras. Uma cópia do contrato
pode ser obtida enviando um email para privacyoffice@abbvie.com.

Quando a AbbVie usa fornecedores de serviços ou colabora com os seus parceiros de investigação que
têm acesso a dados pessoais, ela exige que esses fornecedores de serviços e parceiros de investigação
protejam os seus dados e que processem os seus dados pessoais de acordo com esta informação de
protecção de dados e para nenhuma outra finalidade. Quaisquer transferências de dados pessoais para
terceiros fora da UE serão efectuadas em conformidade com as restrições internacionais de transferência
de dados aplicáveis ao abrigo da legislação da UE em matéria de protecção de dados, incluindo, se for
caso disso, através da utilização de modelos de contractos da UE para transferências de dados para
processadores.

Protecção e retenção dos seus dados pessoais
A AbbVie tomará medidas de segurança técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os seus
dados pessoais de acordo com as leis de privacidade e segurança de dados aplicáveis. Quando a AbbVie
mantém um fornecedor de serviços para o processamento de dados pessoais, esse fornecedor será
cuidadosamente seleccionado e obrigado a usar medidas apropriadas para proteger a confidencialidade
e a segurança dos dados pessoais. A AbbVie manterá os seus dados pessoais apenas enquanto
continuarmos a colaborar consigo em assuntos relacionados com a investigação, a menos que um
período de retenção mais longo seja exigido ou permitido pelas Boas Práticas Clínicas (GCP) e leis e
regulamentos relacionados com estudos clínicos.
Os seus direitos
Pode contactar a AbbVie para solicitar o acesso aos seus dados pessoais que processamos, para que
corrijamos dados imprecisos, e completemos quaisquer dados incompletos. De acordo com as condições
e requisitos da lei aplicável, poderá opor-se ao processamento dos seus dados pessoais, solicitar que
apaguemos os seus dados pessoais, solicitar a restrição do processamento de tais dados e a transmissão
dos seus dados pessoais para si ou para outra entidade controladora de dados.
Para exercer os seus direitos, contacte o responsável pela protecção de dados da AbbVie enviando o seu
pedido para abbvie.com/contactus.html, em “Privacy Inquiry” ou via carta postal para Mainzer Straße
81, 65189 Wiesbaden, Alemanha (atenção: EU DPO). Se a AbbVie não puder fornecer os dados solicitados
ou atender a sua solicitação, receberá as razões para tal decisão. Além disso, tem o direito de apresentar
uma reclamação junto à sua autoridade local de protecção de dados.
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