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Tietosuojailmoitus tutkijoille ja muulle tutkimuspaikan henkilöstölle  
AbbVien tukemaan tutkijalähtöiseen tai yhteistyössä tehtävään 

tutkimukseen osallistuville 
 
Johdanto 
AbbVie Oy  (rekisteröity osoite Pihatörmä 1 B, 02240 Espoo ja AbbVie Inc.1North Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois, 600064 US)) ovatbiolääketieteen yhtiöitä, joka on osa globaalia konsernia (jäljempänä 
kollektiivisesti ”AbbVie”). AbbVien tavoitteena on kehittää johtavia hoitoja ja innovaatioita 
maailmanlaajuisesti. AbbVie kiinnittää erityistä huomiota siihen, että henkilötietoja käsitellään 
sovellettavien lakien mukaisesti. AbbVie Oy kerää ja käyttää vain tietoja, joita tarvitaan jäljempänä 
mainittuihin tarkoituksiin. AbbVie Oy ja AbbVie Inc.  Oy on sovellettavassa tietosuoja-asetuksessa 
tarkoitettu rekisterinpitäjiä. AbbVie Incin tietosuoja vastaava  EU.ssa on AbbVie Deutschland GmbH&Co, 
Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Saka, 
 
Mitä henkilötietoja AbbVie kerää ja miksi 
Ennen osallistumistanne AbbVien tukemaan tutkimustoimintaan-  ja osallistumisen aikana teistä 
voidaan kerätä henkilötietoja. AbbVie voi kerätä henkilötietoja eri lähteistä, mm. teiltä suoraan (esim. 
CV:stä, ansioluettelosta tai muista AbbVielle toimittamistanne asiakirjoista tai lomakkeista) ja 
epäsuorasti (esim. tutkimuskeskuksesta, jossa työskentelette tai toteutatte/tuette tutkimustoimintaa, 
tai julkisista lähteistä, mm. verkossa saatavilla olevista lähteistä, kuten verkkosivustoilta 
clinicaltrials.gov ja www.clinicaltrialsregister.eu, ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n 
ylläpitämistä kliinisten tutkijoiden kielto-, esteellisyys- ja rajoituslistoista [Debarment-, Disqualified- ja 
Restricted-listat]).  
 
AbbVie voi kerätä ja käyttää joitakin tai kaikkia seuraavien kategorioiden henkilötiedoista: 
• henkilökohtaiset tiedot, kuten nimi, ikä, sukupuoli ja yhteystiedot 
• ammatilliset tiedot, kuten ammatinharjoituspaikka, ammatti- tai virkanimike, terveydenhuollon 

ala, jolla toimitte, ammatillinen pätevyys ja tieteellinen toiminta (kuten aiempi kokemus kliinisistä 
tutkimuksista ja osallistuminen aiempiin tai meneillään oleviin AbbVien tai muiden yhtiöiden 
lääketutkimuksiin), julkaistut akateemiset tai tieteelliset tutkimukset ja artikkelit ja järjestöjen ja 
toimikuntien jäsenyydet 

• taloudelliset tiedot, kuten maksuihin liittyvät tiedot, mm. veronumero ja AbbVien teille 
suorittamien maksujen summat 

• tiedot vuorovaikutuksesta AbbVien kanssa, kuten millaisia kokouksia on pidetty, mistä aiheista 
on keskusteltu sekä tietämyksenne ja kysymyksenne AbbVien tutkimustoiminnasta ja valmisteista. 

 
AbbVie käsittelee henkilötietojanne seuraavia tarkoituksia varten:  
• AbbVien ja teidän välisenne suhteen ylläpito, mm.vahvistaa teidän pätevyys tehdä tutkimusta  

yhteistyönä tehtävän tutkimustyön suunnittelu, organisointi ja arviointi AbbVien tutkemaan 
tutkimukseen jota olette toteuttamassa ja yhteydenotto teihin 

• varmistaaksemme, että teille toimitetaan tiedot AbbVien suunnitellusta tutkimustoiminnasta, joka 
on merkityksellistä asiantuntijuutenne, mielenkiinnon kohteidenne ja mieltymystenne kannalta 

• sovellettavien lakien ja asetusten noudattaminen (esim. kun kyseessä on lääketurvallisuus, 
tutkimusten [joiden toteuttamiseen osallistutte] julkinen rekisteröinti tätä tarkoitusta varten 
suunnitelluille verkkosivustoille, kuten www.clinicaltrials.gov tai www.clinicaltrialsregister.eu, 
jos AbbVie vastaa rekisteröinnistä, läpinäkyvyysraportoinnista ja tutkimusraporttien laatimisesta).  

 
Käsittelyn oikeusperuste on AbbVien oikeutettu etu koskien AbbVien ja teidän välisenne suhteen tai 
yhteyden ylläpitoa ja optimointia, jotka liittyvät tutkimustoimintaan,  ja lakisääteisten tai viranomaisten 
vaatimusten noudattamiseen. Laki tai sopimus ei edellytä henkilötietojen antamista AbbVielle. AbbVien 
on kuitenkin käsiteltävä henkilötietojanne voidakseen harkita osallistumistanne AbbVien tukemien  
tutkimusten toteuttamiseen ja ylläpitääkseen suhdetta teihin.  
 
Henkilötietojen jakaminen 
AbbVie voi jakaa henkilötietojanne ajoittain muiden kanssa tässä ilmoituksessa kuvattujen tarkoitusten 
yhteydessä. Henkilötietoja voidaan saattaa etenkin seuraavien tahojen saataville:  

http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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• kaikki AbbVie-konsernin tytäryhtiöt, (esim. jos kyseessä on jaettu alueellinen tai maailmanlaajuinen 
tietokanta), ja yhtiöt ja henkilöt, joiden kanssa AbbVie saattaa tehdä yhteistyötä ehdotettujen tai 
toteutuvien tutkimushankkeiden yhteydessä  

• kolmannet yhtiöosapuolet, jotka toimittavat tavaroita tai palveluja AbbVielle, kuten juridinen 
neuvonta, auditoijat, IT-palveluntoimittajat ja  tutkimusten palveluntuottajat  

• eettiset toimikunnat ja viranomaiset sekä omassa maassanne että muissa maissa, mukaan lukien 
Yhdysvallat, missä AbbVie toteuttaa tutkimuksiansa 

• muut kolmannet osapuolet oikeuden määräyksen nojalla AbbVien etujen suojaamiseksi tai muissa 
lain tai oikeusprosessin edellyttämissä yhteyksissä  

• AbbVien liiketoiminnan todelliset tai mahdolliset ostajat myynnin, fuusion tai yrityskaupan 
yhteydessä.  

 
Henkilötietojen jakaminen edellä kuvatulla tavalla voi tarkoittaa myös tietojen siirtämistä maihin, myös 
EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, joiden tietosuoja- ja yksityisyyslait eivät välttämättä ole samanlaisia 
eivätkä yhtä suojaavia kuin asuinmaanne lait. Riittävän tietosuojan varmistamiseksi henkilötietojen 
siirrossa AbbVie-konsernin sisällä (myös AbbVie Inc. -yhtiölle Yhdysvaltoihin) noudatetaan sisäisiä 
sopimuksia, joihin sisältyy tiedonsiirtoa rekisterinpitäjille koskeva EU:n mallisopimus. Kopion 
sopimuksesta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen privacyoffice@abbvie.com.  
 
Kun AbbVien käyttämillä palveluntuottajilla tai yhteistyötutkimuskumppaneilla on pääsy 
henkilötietoihin, AbbVie vaatii palveluntuottajia ja tutkimuskumppaneita suojaamaan tiedot ja 
käsittelemään henkilötietoja tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti eikä mihinkään muuhun 
tarkoitukseen. Jos henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille EU-alueen ulkopuolelle, siirrossa 
noudatetaan aina kansainvälisiä tiedonsiirtorajoituksia, joita sovelletaan EU:n tietosuojalainsäädännön 
mukaisesti, mm. käyttämällä tarvittaessa tiedonsiirtoa käsittelijöille koskevia EU:n mallisopimuksia. 
 
Henkilötietojen suojaaminen ja säilyttäminen 
AbbVie suojaa henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin turvatoimin sovellettavien 
yksityisyys- ja tietoturvalakien mukaisesti. Kun AbbVie ottaa palveluntuottajaksi kolmannen osapuolen 
henkilötietojen käsittelyä varten, palveluntuottaja valitaan huolellisesti ja palveluntuottajaa vaaditaan 
turvaamaan henkilötietojen luottamuksellisuus ja tietoturva asianmukaisin toimin. AbbVie säilyttää 
henkilötietoja vain niin kauan kuin se säilyttäää Abbvien tukemaan tutkimukseen liittyviä tietoja joihin 
olette osallistuneet ja niin kauan kuin   tutkimuksiin liittyvä yhteistyö kanssanne jatkuu,  tutkimuksia 
koskevat lait ja asetukset edellytä tai salli pidempää säilytysaikaa.  
 
Oikeutenne 
Voitte ottaa yhteyttä AbbVie-yhtiöön ja pyytää päästä tarkastelemaan henkilötietojanne, joita AbbVie 
käsittelee, ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. 
Sovellettavien lakien ehtojen ja vaatimusten mukaisesti voitte vastustaa henkilötietojenne käsittelyä ja 
pyytää henkilötietojenne poistamista tai käsittelyn rajoittamista ja tietojen välittämistä itsellenne tai 
muulle rekisterinpitäjälle.  
 
Jos haluatte käyttää oikeuksianne, ottakaa yhteys AbbVien EU-tietosuojavastaavaan lähettämällä 
tietosuojakysymys osoitteessa abbvie.com/contactus.html (kohta ”Privacy Inquiry”) tai lähettämällä 
kirje osoitteeseen AbbVie Deutschland GmbH&Co.KG.Knollstrasse 67061 Ludwigshafen., Saksa 
(attention: EU DPO). Jos AbbVie ei voi toimittaa pyydettyjä tietoja eikä toteuttaa pyyntöä, syyt kyseiseen 
päätökseen ilmoitetaan. Voitte myös tehdä ilmoituksen paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.  


