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Notificação de Privacidade para Investigadores e Outros Funcionários da 
Unidade Participantes da Pesquisa AbbVie 

 
Introdução 
A AbbVie Farmacêutica Ltda., com sede na Avenida Guido Caloi, 1935, 1º andar, bloco C, Santo Amaro, 
São Paulo, SP, CEP 05802-140, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ("CNPJ") 
15.800.545/0001-50, é uma empresa biopharma integrada a um grupo global de empresas 
interessadas no desenvolvimento de tratamentos e inovações pioneiras em todo o mundo (doravante 
referidos coletivamente como “AbbVie” ou “nós”). Na AbbVie, tomamos todo o cuidado em relação ao 
processamento de dados pessoais, em conformida de com todas as leis aplicáveis. Nós coletamos e 
utilizamos somente as informações necessárias para a realização de propósitos descritos abaixo.  Na 
acepção da legislação de proteção de dados aplicável, AbbVie Farmacêutica Ltda. é o controladora de 
dados.  
 
Dados pessoais que solicitamos a você e nossos motivos 
Para fins de antecipação e para permitir sua participação nas atividades de pesquisa e desenvolvimento 
da AbbVie, algumas informações pessoais sobre você poderão ser solicitadas.  A AbbVie poderá 
recolher essas informações a partir de uma variedade de fontes, incluindo você diretamente (p.ex. 
informações acadêmicas, Currículo ou outros documentos ou formulários fornecidos por você à 
AbbVie) ou indiretamente (p.ex. informações obtidas no centro de pesquisa onde você conduz/realiza 
atividades de pesquisa, ou a partir de fontes públicas, incluindo páginas eletrônicas como 
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, e as Listas de Exclusão e Restrição da FDA dos 
EUA para pesquisadores).  
 
A AbbVie poderá selecionar e utilizar algumas ou todas as seguintes categorias de dados pessoais: 
• Dados pessoais, como nome, idade, sexo e contatos; 
• Dados profissionais, tais como área de atuação, cargo, área de atividade médica, qualificações 

profissionais e atividades científicas (como experiência em pesquisas anteriores e participação em 
outras pesquisas, concluídas ou pendentes, com a AbbVie ou outras empresas), publicação de 
pesquisas ou artigos acadêmicos ou científicos, e participação em associações ou conselhos; 

• Dados financeiros, tais como informações relacionadas a pagamento, incluindo identificação fiscal 
e pagamentos depositados a você; e 

• Detalhes de interações conosco, tais como reuniões realizadas, tópicos de discussão, seu grau de 
conhecimento e dúvidas em relação a nossas atividades de pesquisa ou produtos. 

 
Seus dados pessoais serão processados pela AbbVie para as seguintes finalidades:  
• administração do relacionamento com você, incluindo o planejamento, organização e revisão da 

última pesquisa realizada e para contatá-lo; 
• garantir a você informações consistentes sobre as atividades planejadas de pesquisa da AbbVie, 

considerando sua experiência, interesses e preferências; 
• atender todas as leis e normas aplicáveis (como a farmacovigilância, o registro público da pesquisa 

na qual você está envolvido, em páginas eletrônicas criadas para essa finalidade, tais como 
www.clinicaltrials.gov ou www.clinicaltrialsregister.eu, relatórios de transparência e conclusão de 
relatórios de pesquisa).  

 
Por lei ou por cláusula contratual, você não é obrigado a fornecer seus dados pessoais à AbbVie.  No 
entanto, para considerá-lo participante nas pesquisas da AbbVie e para manter nosso relacionamento, a 
AbbVie precisa processar seus dados pessoais.  
 
Compartilhamento de seus dados pessoais 
A AbbVie poderá eventualmente compartilhar seus dados pessoais com outras pessoas, para atingir as 
finalidades aqui descritas.  Particularmente, poderemos disponibilizar seus dados pessoais para:  

• todas as afiliadas do grupo AbbVie, incluindo a AbbVie Inc., nossa matriz sediada nos Estados 
Unidos (no caso de bancos de dados regionais ou globais compartilhados) e empresas ou 
indivíduos com os quais possamos entrar em parceria em direção às pesquisas propostas ou 
iniciadas;  

• empresas terceirizadas provedoras de bens ou serviços para a AbbVie, tais como 
aconselhamento legal, auditoria, serviços de TI e outros prestadores de serviços;  



2 
Documento: PRIVACY NOTICE/ROW Investigator & Other Site Staff 
Versão 1 03Oct2019 

• comitês de ética e autoridades governamentais localizados tanto em seu país de origem quanto 
em outros países, incluindo os Estados Unidos, nos quais a AbbVie conduz suas atividades de 
pesquisa; 

• outros terceiros, em atendimento a uma ordem judicial, para proteger os interesses da AbbVie 
ou, de outra forma exigido por lei ou processo legal; e  

• compradores reais ou potenciais dos negócios AbbVie no caso de venda, fusão ou aquisição.  
 
O compartilhamento de seus dados pessoais conforme descrito neste documento pode envolver sua 
transferência para países cujas leis de privacidade e proteção de dados podem não ser equivalentes ou 
tão restritivas quanto aquelas existentes em seu país de origem.  Para garantir um nível adequado de 
proteção de dados, todas as informações pessoais transmitidas dentro do grupo AbbVie, incluindo a 
AbbVie Inc. nos Estados Unidos, são protegidas por acordos internos de privacidade. 
 
Onde quer que a AbbVie tenha provedores de serviços ou parceiros de pesquisa com acesso a dados 
pessoais, ela exige que tais provedores e parceiros protejam e processem seus dados pessoais somente 
de acordo com esta notificação, e para nenhuma outra finalidade. Toda e qualquer transferência de 
dados pessoais para fora de seu país de origem será feita em conformidade com todas as normas 
internacionais aplicáveis. 
 
Proteção e retenção de seus dados pessoais 
A AbbVie tomará todas as medidas técnicas e organizacionais de segurança para proteger seus dados 
pessoais, de acordo com as leis de privacidade e segurança aplicáveis.  Onde quer que a AbbVie tenha 
um provedor de serviços terceirizado para o processamento de dados pessoais, tal provedor será 
criteriosamente selecionado e obrigado a adotar medidas adequadas de confidencialidade e sigilo 
desses dados. A AbbVie irá reter seus dados pessoais apenas enquanto durar nossa parceria em termos 
de pesquisa, a menos que exigido ou permitido um período de retenção estendido pelas Boas Práticas 
Clínicas (GCP) ou pelas leis ou normas relacionadas à pesquisa.  
 
Seus direitos 
Entre em contato com a AbbVie para solicitar acesso a seus dados pessoais para fins de correção ou 
atualização de informações. Sob todas as condições e requisitos da lei em vigor, você tem o direito de se 
opor ao processamento de seus dados pessoais, solicitar a eliminação desses dados ou restringir seu 
processamento, bem como transferir seus dados pessoais para você ou para outro controlador de 
dados.  Para exercer tal direito, entre em contato com a AbbVie no endereço abbvie.com/privacy-
inquiry.html.  


