Traducere din limba engleză

Declarație de confidențialitate pentru investigatori și alți membri ai
personalului care iau parte la cercetarea AbbVie
Introducere
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG., cu sediul social la adresa Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden,
Germania, este o companie biofarmaceutică, care face parte dintr-un grup global de companii
concentrate pe dezvoltarea unor tratamente de top și inovații la nivel mondial (în continuare denumită
colectiv „AbbVie” sau „noi”). În cadrul AbbVie, acordăm atenție majoră prelucrării datelor personale
conform legislației aplicabile. Colectăm și utilizăm doar informațiile necesare atingerii obiectivelor
descrise mai jos. AbbVie Deutschland GmbH & Co KG este operator de date personale în sensul legii
aplicabile privind protecția datelor personale.

Datele dumneavoastră personale colectate de noi și motivul
În avans și ca parte a participării dumneavoastră în activitățile de cercetare și dezvoltare ale companiei
AbbVie, este posibil să colectăm date personale ce vă aparțin. AbbVie poate colecta astfel de date
personale dintr-o varietate de surse, inclusive direct de la dumneavoastră (de ex, din CV-ul
dumneavoastră, scrisori de intenție sau alte documente sau formulare furnizate de dumneavoastră
companiei AbbVie) și indirect (de ex., de la centrul de cercetare unde lucrați sau conduceți/ susțineți
activități de cercetare, sau din surse publice, inclusiv cele disponibile online, ce pot include website-uri
precum clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, și Listele de Restricționări, Descalificări și
Excluderi ale FDA din Statele Unite pentru investigatori clinici).

AbbVie poate colecta și utiliza o parte sau toate categoriile următoare de date personale:
• informații personale, precum numele, vârsta, sexul și datele dumneavoastră de contact;
• informații profesionale, cum ar fi locul dumneavoastră de muncă, denumirea funcției, domeniul
medical în care sunteți activ, calificările dumneavoastră profesionale și activitățile științifice (cum ar
fi experiența clinică anterioară și participarea la studii de cercetare trecute sau aflate în așteptare în
cadrul AbbVie și în alte companii), publicarea articolelor și studiilor de cercetare academice sau
științifice, și apartenența în asociații și consilii;
• informații financiare, cum ar fi informații legate de plată, inclusiv numărul de identificare fiscală și
sumele de plată pe care vi le achităm; și
• informații legate de interacționarea cu noi, cum ar fi ce tip de întruniri am organizat, subiectele
discutate, cunoștințele dumneavoastră în acest sens și întrebările pe care le-ați avut cu privire la
produsele și activitățile noastre de cercetare.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de AbbVie în următoarele scopuri:
• gestionarea relației noastre cu dumneavoastră, inclusiv planificarea, organizarea și revizuirea
cercetării pe care o desfășurăm împreună cu dumneavoastră și contactarea dumneavoastră;
• asigurarea faptului că vă furnizăm informații despre activitățile de cercetare planificate ale
companiei AbbVie, care sunt relevante date fiind expertiza, interesele și preferințele dumneavoastră;
• respectarea legilor și reglementărilor aplicabile (de ex., cu privire la farmacovigilență, înregistrarea
publică a studiilor clinice la care luați parte pe website-urile concepute în acest scop, cum ar fi
www.clinicaltrials.gov sau www.clinicaltrialsregister.eu, raportarea transparenței și completarea
rapoartelor studiilor clinice).

Baza legală pentru această prelucrare este interesul nostru legitim pentru menținerea și optimizarea
relației sau a legăturii cu dumneavoastră privind activitățile noastre de cercetare, executarea unui
contract cu dumneavoastră sau care vă implică și îndeplinirea obligațiilor legale și de reglementare. Nu
sunteți obligat prin lege sau contract să furnizați companiei AbbVie datele dumneavoastră personale. Cu
toate acestea, pentru a fi luat în considerare în vederea participării la studiile de cercetare ale companiei
AbbVie și a menținerii relației cu dumneavoastră, AbbVie trebuie să prelucreze datele dumneavoastră
personale.
Distribuirea datelor dumneavoastră personale
AbbVie poate distribui datele dumneavoastră personale altor persoane, în mod periodic, în scopurile
descrise în această declarație. În mod particular, putem pune datele dumneavoastră personale la
dispoziția:
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•
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tuturor filialelor din grupul AbbVie, inclusiv AbbVie Inc. aflată în S.U.A., fiind compania noastră
mamă și filialei AbbVie din țara dumneavoastră, care asistă sponsorul, dacă este cazul (de ex., în
cazul bazelor de date globale sau regionale comune) și companiilor și persoanelor fizice cu care
putem deveni parteneri în ce privește inițiativele de cercetare actuale sau propuse;
companiilor terțe care furnizează bunuri sau servicii companiei AbbVie, cum ar fi consilierilor
juridici, auditorilor, furnizorilor de servicii IT și furnizorilor de servicii clinice;
comisiilor de etică și autorităților guvernamentale aflate atât în țara dumneavoastră, cât și în alte
țări, inclusiv în Statele Unite, unde AbbVie își desfășoară activitățile de cercetare;
altor terțe părți în temeiul unui ordin legal, pentru protejarea intereselor companiei AbbVie, sau
după cum impune legea sau un proces legal; și
achizitorilor actuali sau potențiali ai afacerilor AbbVie în eventualitatea unei vânzări, fuziuni sau
achiziții.

Distribuirea datelor dumneavoastră personale conform celor descrise mai sus poate implica transmiterea
acestora unor țări, inclusiv unor țări din afara UE/ SEE, ale căror legi privind confidențialitatea și protecția
datelor personale nu sunt echivalente sau la fel de protectoare precum cele care există în țara
dumneavoastră de rezidență. Pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, transferul de date
personale în cadrul grupului de companii AbbVie, inclusiv către AbbVie Inc. din Statele Unite, va avea loc
în baza unor acorduri interne, ce incorporează modelul european de contract pentru transferuri de date
către operatori. O copie a acordului poate fi obținută prin trimiterea unui e-mail la
privacyoffice@abbvie.com.

Dacă AbbVie utilizează furnizori de servicii sau colaborează cu partenerii săi de cercetare care au acces la
date personale, va cere respectivilor furnizori de servicii și parteneri de cercetare să protejeze datele
dumneavoastră personale și să prelucreze datele conform acestei declarații de protecție a datelor și în
niciun alt scop. Orice transferuri de date personale către terțe părți în afara UE va avea loc în conformitate
cu restricțiile privind transferurile internaționale de date, care se aplică în temeiul legilor europene
privind protecția datelor personale, inclusiv, dacă este cazul, prin utilizarea unor modele europene de
contracte pentru transferuri de date către operatori.

Securizarea și reținerea datelor dumneavoastră personale
AbbVie va lua măsuri adecvate de securitate tehnică și organizațională pentru protejarea datelor
dumneavoastră personale, conform legilor aplicabile privind securitatea datelor și confidențialitatea.
Dacă AbbVie reține un terț furnizor de servicii pentru prelucrarea datelor personale, acel furnizor va fi
selectat cu atenție și va trebui să ia măsuri adecvate pentru protejarea confidențialității și securității
datelor personale. AbbVie reține datele dumneavoastră personale doar atât timp cât continuă să
colaboreze cu dumneavoastră în privința aspectelor legate de cercetare, cu excepția cazului în care o
perioadă mai lungă de retenție este necesară sau permisă de Bunele Practici Clinice (GCP – Good Clinical
Practices) și legile și reglementările referitoare la studiile clinice.

Drepturile dumneavoastră
Puteți contacta AbbVie pentru a solicita accesul la datele dumneavoastră personale prelucrate de noi,
corectarea datelor care nu sunt exacte și completarea celor care sunt incomplete. Conform condițiilor și
cerințelor legii aplicabile, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și puteți solicita
ștergerea datelor, restricționarea prelucrării acestor date și transmiterea datelor personale către
dumneavoastră sau alt operator de date.

Pentru a vă exercita drepturile, contactați Ofițerul european al companiei AbbVie pentru protecția
datelor, prin depunerea unei solicitări privind confidențialitatea la abbvie.com/contactus.html în
secțiunea „Privacy Inquiry” sau prin poștă la Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germania (în atenția:
EU DPO). Dacă AbbVie nu poate furniza datele solicitate sau nu poate soluționa solicitarea
dumneavoastră, vi se vor oferi motivele aferente acestei decizii. În plus, aveți dreptul să depuneți o
plângere la autoritatea locală pentru protecția datelor personale.
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