Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για Ερευνητές και Άλλο
Προσωπικό του Κέντρου που Συμμετέχουν σε Ερευνητική Μελέτη της AbbVie
Εισαγωγή
Η AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG., με καταχωρημένη διεύθυνση Mainzer Straße 81, 65189
Wiesbaden, Γερμανία, είναι μια βιοφαρμακευτική εταιρία η οποία αποτελεί τμήμα μιας παγκόσμιας
ομάδας εταιριών που εστιάζουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων θεραπειών και καινοτομιών παγκοσμίως
(εφεξής θα αναφέρεται ως «AbbVie» ή «εμείς»). Στην AbbVie, δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συλλέγουμε και
χρησιμοποιούμε μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται
παρακάτω. Κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η AbbVie
Deutschland GmbH & Co. KG είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς και γιατί
Εν αναμονή και ως μέρος της συμμετοχής σας σε ερευνητικές μελέτες και δραστηριότητες ανάπτυξης
της AbbVie, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς. Η AbbVie μπορεί να συλλέξει
προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων απευθείας από εσάς (π.χ. από τα
βιογραφικά σας σημειώματα ή άλλα έγγραφα ή έντυπα που παρέχετε στην AbbVie) και έμμεσα (π.χ.
από το ερευνητικό κέντρο όπου εργάζεστε ή διεξάγετε/υποστηρίζετε τις ερευνητικές δραστηριότητες,
ή από δημοσίως διαθέσιμες πηγές, όπως αυτές που διατίθενται online οι οποίες μπορεί να
περιλαμβάνουν ιστότοπους όπως clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, και τις Λίστες
Αποκλεισμού και Περιορισμών του FDA των Ηνωμένων Πολιτειών για κλινικούς ερευνητές).

Η AbbVie μπορεί να συλλέξει και να χρησιμοποιήσει ορισμένες ή όλες τις ακόλουθες κατηγορίες
προσωπικών δεδομένων:
• προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, ηλικία, φύλο και στοιχεία επικοινωνίας∙
• επαγγελματικά στοιχεία, όπως τόπος εργασίας, θέση εργασίας, ιατρικός τομέας που
δραστηριοποιήστε, επαγγελματικά προσόντα και επιστημονική δράση (όπως προηγούμενη
εμπειρία σε κλινικές μελέτες, και συμμετοχή σε ερευνητικές μελέτες στο παρελθόν ή υπό εξέλιξη με
την AbbVie και άλλες εταιρίες), δημοσιεύσεις ακαδημαϊκής ή επιστημονικής έρευνας και άρθρων,
και συμμετοχή σε ενώσεις και συμβούλια∙
• οικονομικά στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με τις αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων του
αριθμού φορολογικού μητρώου και των ποσών πληρωμής από εμάς∙ και
• στοιχεία αλληλεπιδράσεων με εμάς, όπως τι είδους συναντήσεις πραγματοποιήσαμε, τα θέματα
που συζητήθηκαν, τη γνώση και τα ερωτήματα που είχατε για τις ερευνητικές δραστηριότητες και
τα προϊόντα μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την AbbVie για τους
ακόλουθους σκοπούς:
• διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της οργάνωσης και του
ελέγχου της έρευνας που διεξάγουμε μαζί σας και της επικοινωνίας μαζί σας∙
• διασφάλιση ότι σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ερευνητικές
δραστηριότητες της AbbVie λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα και τις
προτιμήσεις σας∙
• συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. σε σχέση με την φαρμακοεπαγρύπνηση,
τη δημόσια καταχώρηση των κλινικών μελετών στις οποίες συμμετέχετε σε ιστότοπους
σχεδιασμένους για αυτό το σκοπό, όπως www.clinicaltrials.gov ή www.clinicaltrialsregister.eu, την
αναφορά διαφάνειας, και την συμπλήρωση των αναφορών για την κλινική μελέτη).
Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι το νόμιμο συμφέρον μας για διατήρηση και βελτιστοποίηση
σχέσης ή σύνδεσης μαζί σας αναφορικά με τις ερευνητικές μας δραστηριότητες, η εκτέλεση σύμβασης μαζί
σας ή περιλαμβάνοντας εσάς και η συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Δεν είστε
υποχρεωμένος από το νόμο ή από σύμβαση να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στην AbbVie.
Ωστόσο, για τη συμμετοχή σας σε ερευνητικές μελέτες της AbbVie και για τη διατήρηση της σχέσης
μας μαζί σας, η AbbVie χρειάζεται να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα.
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Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων
Η AbbVie μπορεί να κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, από καιρό εις καιρό, σε
σχέση με τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτή τη δήλωση. Συγκεκριμένα, μπορεί να
καταστήσουμε διαθέσιμα τα προσωπικά σας δεδομένα σε:
• όλες τις θυγατρικές εντός του ομίλου της AbbVie, συμπεριλαμβανομένης της AbbVie Inc. που
βρίσκεται στις Η.Π.Α. ως μητρική μας εταιρία και την θυγατρική της AbbVie στο κράτος σας που
βοηθά τον χορηγό, εάν ισχύει (π.χ. στην περίπτωση κοινών τοπικών ή παγκόσμιων βάσεων
δεδομένων) και εταιρίες και άτομα με τα οποία μπορεί να συνεργαστούμε σε σχέση με
προτεινόμενες ή πραγματικές ερευνητικές πρωτοβουλίες∙
• εταιρίες τρίτων οποίες παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στην AbbVie όπως νομικοί σύμβουλοι,
ελεγκτές, πάροχοι υπηρεσιών IT και πάροχοι υπηρεσιών κλινικών μελετών∙
• επιτροπές δεοντολογίας και κυβερνητικές αρχές που βρίσκονται στο κράτος σας και σε άλλα κράτη,
συμπεριλαμβανομένων και των Η.Π.Α. όπου η AbbVie διεξάγει τις ερευνητικές της δραστηριότητες∙
• άλλους τρίτους σύμφωνα με δικαστική απόφαση, για την προστασία των συμφερόντων της AbbVie,
ή όπου αλλού απαιτείται από τη νομοθεσία ή τη νομική διαδικασία∙ και
• υφιστάμενους ή πιθανούς αγοραστές των επιχειρήσεων της AbbVie σε περίπτωση πώλησης,
συγχώνευσης ή εξαγοράς.

Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνει τη
μεταφορά τους σε κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, των οποίων οι νόμοι
προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να μην είναι ισοδύναμοι, ή τόσο προστατευτικοί, με εκείνους
που υπάρχουν στο κράτος διαμονής σας. Για τη διασφάλιση της παροχής επαρκούς επιπέδου προστασίας
των δεδομένων, η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων εντός του ομίλου εταιριών της AbbVie,
συμπεριλαμβανομένης της AbbVie Inc. στις Η.Π.Α., πραγματοποιείται με εσωτερικές συμφωνίες, οι οποίες
ενσωματώνουν το μοντέλο σύμβασης της ΕΕ για μεταφορές δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας
δεδομένων. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο αυτής της συμφωνίας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο
privacyoffice@abbvie.com.
Όπου η AbbVie χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάτες με τους συνεργάτες τους για την
ερευνητική μελέτη οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, απαιτεί από αυτούς τους παρόχους
υπηρεσιών και τους συνεργάτες στην ερευνητική μελέτη να προστατεύσουν τα δεδομένα σας και να τα
επεξεργαστούν σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και για κανένα άλλο
σκοπό. Οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτους εκτός της ΕΕ θα πραγματοποιείται
σύμφωνα με τους διεθνείς περιορισμούς για μεταφορά δεδομένων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας της
ΕΕ για την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της χρήσης των προτύπων
σύμβασης της ΕΕ για τη μεταφορά δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας.
Ασφάλεια και τήρηση των προσωπικών δεδομένων σας

Η AbbVie θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους προστασίας και ασφάλειας
προσωπικών δεδομένων. Όταν η AbbVie τηρεί τρίτο πάροχο υπηρεσιών για την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων, αυτός ο πάροχος θα επιλεγεί προσεκτικά και θα του ζητηθεί να χρησιμοποιήσει
κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των προσωπικών
δεδομένων. Η AbbVie τηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο
υφίσταται σχέση συνεργασίας μαζί σας για ζητήματα που σχετίζονται με την ερευνητική μελέτη, εκτός εάν
απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος τήρησής τους από τις Ορθές Κλινικές Πρακτικές (GCP) και
τους σχετικούς με τις κλινικές μελέτες νόμους και κανονισμούς.
Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την AbbVie ώστε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε για εσάς, διόρθωση των ανακριβών δεδομένων και συμπλήρωση τυχόν ελλιπών
δεδομένων. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, μπορείτε να
εναντιωθείτε στον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και να ζητήσετε
τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων για εσάς, περιορισμό της επεξεργασίας τέτοιων δεδομένων, και
διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
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Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της
AbbVie για την ΕΕ υποβάλλοντας το ερώτημά σας σχετικά με προστασία δεδομένων στη διεύθυνση
abbvie.com/contactus.html και επιλέξτε «Privacy Inquiry» ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής στη διεύθυνση
Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Γερμανία (υπόψη: EU DPO). Εάν η AbbVie δε δύναται να παρέχει
τα απαιτούμενα δεδομένα ή να ικανοποιήσει το αίτημά σας, θα σας δοθούν οι λόγοι για τέτοια απόφαση.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων.
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