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AbbVie uuringutes osalevate uurijate ja teiste uuringukeskuse töötajate 
privaatsuspoliitika 

 
Sissejuhatus 
Biopharmaceuticals GmbH Eesti Filiaal registreeritud aadressiga Rävala 4, Tallinn 10143, Eesti Vabariik, 
on biofarmakoloogia ettevõte, mis kuulub ülemaailmsesse kontserni, mis on keskendunud juhtivate 
ravimite ja innovatiivsete lahenduste väljatöötamisele üle kogu maailma (edaspidi ühiselt „AbbVie“ või 
„meie“). AbbVie töötleb isikuandmeid kohaldatavate seaduste alusel ning kogub ja kasutab ainult sellist 
teavet, mis on vajalik järgnevalt määratletud eesmärkide saavutamiseks. AbbVie Biopharmaceuticals 
GmbH Eesti Filiaal on kohaldatavate andmekaitseseaduste mõistes vastutav töötleja.  
 
Isikuandmed, mida ja miks Teie kohta kogume 
Kui osalete AbbVie teadus- ja arendustegevustes või on alust eeldada, et nendes osalema hakkate, võib 
AbbVie Teie kohta isikuandmeid koguda. AbbVie võib isikuandmeid koguda erinevatest allikatest, 
sealhulgas otse Teie käest (nt Teie CV-st, resümeest või teistest dokumentidest või vormidest, mille 
AbbVie’le esitanud olete) ja kaudselt (nt uuringukeskusest, kus Te töötate või teadustegevusi 
teostate/teostada aitate, või avalikult kättesaadavatest allikatest, sealhulgas internetipõhistest 
allikatest, mis võivad hõlmata veebilehti nagu clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu ning USA 
toidu- ja ravimiameti uuringutes osalemises keelatud, kõrvaldatud või piiratud kliiniliste uurijate 
nimekirju).  
 
AbbVie võib koguda ja kasutada osasid või kõiki järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid isikuandmeid: 
• isiklikud andmed, nt Teie nimi, vanus, sugu ja kontaktandmed; 
• tööalased andmed, nt Teie tegevuskoht, ametikoht, valdkond, milles tegutsete, ametialased 

kvalifikatsioonid ja teadustegevused (nt eelnevad kogemused kliiniliste uuringutega, varasem või 
praegune osalemine AbbVie või teiste ettevõtete uuringutes), akadeemiliste või teaduslike uuringute 
ja artiklite avaldamine, kuulumine ühingutesse ja nõukogudesse; 

• majanduslikud andmed, nt maksetega seotud teave, sealhulgas käibemaksukohustuslase number 
ja meie poolt Teile tehtavate maksete suurus; 

• meievahelise suhtluse andmed, nt toimunud kohtumised, arutletud teemad, Teie teadmised meie 
uurimistegevuste ja toodete kohta ning nende kohta esitatud küsimused. 

 
AbbVie töötleb Teie isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:  
• meievahelise suhte haldamiseks, sealhulgas Teiega koos teostatavate uuringute planeerimiseks, 

korraldamiseks ja kontrollimiseks ning Teiega ühendust võtmiseks; 
• tagamiseks, et edastame Teile teavet AbbVie planeeritud uurimistegevuste kohta, mis vastavad Teie 

kogemusele, huvidele ja eelistustele; 
• kohaldatavatele seadustele ja eeskirjadele vastamiseks (nt seoses ravimiohutuse järelevalve, 

kliiniliste uuringute, milles Te osalete, avaliku registreerimisega sellel eesmärgil loodud 
veebilehtedel, nt www.clinicaltrials.gov või www.clinicaltrialsregister.eu, aruandluse läbipaistvuse 
ja kliinilise uuringu aruannete koostamisega).  

 
Töötlemise õiguslik alus on meie õigustatud huvi säilitada ja optimeerida suhet või suhtlust Teiega 
seoses meie uurimistegevuste, Teiega sõlmitud või Teid hõlmavate lepingute teostamise ning õiguslike 
ja regulatiivsete kohustuste täitmisega. Teil ei ole seaduse ega lepingu alusel kohustust AbbVie’le oma 
isikuandmeid esitada. Küll aga peab AbbVie Teie isikuandmeid töötlema, et saaksite osaleda AbbVie 
uuringutes ja meiega ka edaspidi suhelda.  
 
Teie isikuandmete jagamine 
AbbVie võib aeg-ajalt jagada Teie isikuandmeid teistega, et tagada käesolevas dokumendis kirjeldatud 
eesmärkide saavutamine. Eelkõige võime teha Teie isikuandmed kättesaadavaks:  
• AbbVie Groupi kõigile sidusettevõtetele, sealhulgas Ameerika Ühendriikides asuvale ettevõttele 

AbbVie Inc., mis on meie emaettevõte, (nt ühiste piirkondlike või ülemaailmsete andmebaaside 
olemasolu korral), ning ettevõtetele ja isikutele, kellega võime planeeritud või tegelike 
uurimistegevuste raames koostööd teha;  

• kolmandatele ettevõtetele, mis pakuvad AbbVie’le tooteid või teenuseid, nt õigusnõustajad, 
audiitorid, IT-teenuste pakkujad ja kliiniliste uuringute teenuste pakkujad;  
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• eetikakomiteedele ja valitsusasutustele nii Teie kui ka teistes riikides, sealhulgas Ameerika 
Ühendriikides, kus AbbVie oma uurimistegevusi teostab; 

• teistele kolmandatele isikutele kohtuotsuse alusel, et kaitsta AbbVie huvisid, või muude seaduslike 
või juriidiliste kohustuste täitmiseks;  

• AbbVie ettevõtete tegelikele või eeldatavatele ostjatele müügi, ühinemise või omandamise korral.  
 
Teie isikuandmete jagamine eelnevalt kirjeldatud viisil võib hõlmata nende edastamist riikidesse, 
sealhulgas väljapool Euroopa Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, kus ei pruugi olla 
Teie asukohariigiga võrdsed või samal tasemel kaitset pakkuvad andmekaitse- ja eraelu puutumatust 
käsitlevad seadused. Andmete piisaval tasemel kaitse tagamiseks edastatakse AbbVie kontserni siseselt 
edastatavad isikuandmed, sealhulgas Ameerika Ühendriikides tegutsevale ettevõttele AbbVie Inc. 
edastatavad isikuandmed ettevõttesiseste lepingute alusel, milles lähtutakse Euroopa Liidu 
mudellepingust andmete edastamiseks vastutavatele töötlejatele. Lepingu koopia saamiseks edastage 
vastavasisuline e-kiri aadressile privacyoffice@abbvie.com.  
 
Kui AbbVie kasutab teenusepakkujaid või teeb koostööd uuringupartneritega, kellel on juurdepääs 
isikuandmetele, nõuab AbbVie sellistelt teenusepakkujatelt ja uuringupartneritelt Teie andmete 
kaitsmist ja Teie isikuandmete töötlemist käesoleva andmekaitsepoliitika alusel ja ainult selles 
määratletud eesmärkidel. Isikuandmete mis tahes edastamisel väljapool Euroopa Liitu asuvatele 
kolmandatele isikutele järgitakse Euroopa Liidu andmekaitseseaduste alusel kehtivaid rahvusvahelise 
andmeedastuse piiranguid, sealhulgas kasutades vajadusel Euroopa Liidu mudellepinguid andmete 
edastamiseks volitatud töötlejatele. 
 
Teie isikuandmete turvalisuse tagamine ja nende säilitamine 
AbbVie rakendab Teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke 
turvameetmeid, lähtudes selleks kohaldatavatest andmekaitse- ja eraelu puutumatust käsitlevatest 
seadustest. Kui AbbVie kasutab isikuandmete töötlemiseks kolmandat teenusepakkujat, valitakse selline 
pakkuja hoolikalt ja teda kohustatakse rakendama asjakohaseid meetmeid, millega tagada isikuandmete 
konfidentsiaalsus ja turvalisus. AbbVie säilitab Teie isikuandmeid ainult seni, kuni teeme Teiega 
uuringutega seoses koostööd, välja arvatud juhul, kui pikem säilitamisperiood on nõutud või lubatud 
kliiniliste uuringute heade tavade ning kliiniliste uuringutega seotud seaduste ja määruste alusel.  
 
Teie õigused 
Teil on õigus võtta AbbVie’ga ühendust, et saada juurdepääs Teie kohta töödeldavatele isikuandmetele, 
parandada ebakorrektseid andmeid ja täiendada puudulikke andmeid. Kohaldatavate seaduste 
tingimuste ja nõuete alusel on Teil õigus olla oma isikuandmete töötlemise vastu meie poolt ning nõuda 
oma isikuandmete kustutamist, töötlemise piiramist ja edastamist Teile või mõnele teisele vastutavale 
töötlejale.  
 
Oma õiguste rakendamiseks võtke ühendust AbbVie Euroopa Liidu andmekaitseametnikuga, esitades 
selleks andmekaitsepäringu aadressil abbvie.com/contactus.html pealkirja „Privacy Inquiry“ all või 
saates kirja aadressil Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germany (attention: EU DPO). Kui AbbVie’l 
ei ole võimalik nõutud andmeid esitada või Teie nõuet täita, esitatakse sellise otsuse põhjused. Lisaks on 
Teil õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele.  


