Adatvédelmi tájékoztató vizsgálók és a vizsgálóhelyi személyzet AbbVie vizsgálatokban részt
vevő egyéb tagjai részére
Bevezetés
A Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Németország székhelyű AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG.
biogyógyszerészeti vállalat a világszerte különféle vezető kezelések és innovációk fejlesztésével
foglalkozó globális AbbVie vállalatcsoport tagja (a továbbiakban együttesen: AbbVie vagy „mi”). Az
AbbVie‐nál kiemelt hangsúlyt fektetünk a személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő
kezelésére. Kizárólag a lent ismertetett célok eléréséhez szükséges információkat gyűjtünk és kezelünk.
A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében az AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG a személyes
adatok tekintetében adatkezelőnek minősül.
Az önről gyűjtött személyes adatok és az adatgyűjtés célja
Az Ön AbbVie kutatás‐fejlesztési tevékenységében való közreműködése keretében személyes adatokat
gyűjthetünk önről. Az AbbVie ezeket különböző forrásokból szerezheti meg, így közvetlenül öntől (pl.
az önéletrajzából vagy az AbbVie rendelkezésére bocsátott egyéb dokumentumokból vagy űrlapokból),
közvetve (pl. attól a kutatási központtól, ahol ön dolgozik vagy kutatási tevékenységeket
folytat/támogat, vagy pedig nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, beleértve az online forrásokat,
köztük olyan weboldalakat, mint a clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, valamint az Egyesült
Államok Gyógyszerhivatalának kizárt, eltiltott vagy korlátozás alá eső klinikai vizsgálókról vezetett
listáját).
Az AbbVie az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat gyűjthet és használhat fel:
 személyes adatok, így például az ön neve, kora, neme és elérhetőségei;
 szakmai adatok, így például praxisának helye, beosztása, orvosi szakterülete, szakmai képesítései
és tudományos tevékenységei (így például korábbi klinikai vizsgálati tapasztalata, részvétele az
AbbVie vagy más vállalatok múltbeli vagy jelenlegi kutatási vizsgálataiban), tudományos
publikációi valamint egyesületi/szervezeti tagsága;
 pénzügyi adatok, így például a fizetési információk, beleértve az adószámot és az önnek
folyósított kifizetések összegét; valamint
 a velünk való érintkezés adatai, így például a megbeszéléseink típusa, a megbeszélt témakörök, a
kutatási tevékenységeinkkel és termékeinkkel kapcsolatos ismeretei és kérdései.
Személyes adatait az alábbi célokra kezeljük:
 az önnel való kapcsolattartás, beleértve az önnel folytatott kutatás tervezését, megszervezését és
áttekintését, valamint az önnel való kapcsolatfelvételt;
 az ön szakértelmének, érdeklődésének és preferenciáinak megfelelő tájékoztatás az AbbVie
tervezett kutatási tevékenységeiről;
 a vonatkozó jogszabályok és előírások betartása (pl. a következő területeken: farmakovigilancia, az
ön közreműködésével folytatott klinikai vizsgálatok regisztrálása az e célra szolgáló nyilvános
weboldalakon, mint a www.clinicaltrials.gov vagy a www.clinicaltrialsregister.eu, átláthatósági
jelentés készítése és klinikai vizsgálati jelentések készítése).
Az ilyen adatkezelés jogalapját kutatási tevékenységeink, az önnel kötött vagy önre vonatkozó
szerződéseink teljesítése és a jogszabályi és hatósági kötelezettségeink teljesítése során az önnel való
kapcsolattartáshoz és kapcsolat optimalizálásához fűződő jogos érdekünk képezi. Noha önt sem
jogszabály, sem szerződés nem kötelezi arra, hogy személyes adatait az AbbVie‐nak megadja, az AbbVie
kutatási vizsgálataiban való közreműködés céljából történő számításba vétele és a kapcsolattartás
érdekében szükség van személyes adatainak kezelésére.
Személyes adatainak megosztása másokkal
Az AbbVie időről időre megoszthatja másokkal az ön személyes adatait a jelen tájékoztatóban
ismertetett célokból. Személyes adatait ezen belül a következők számára tehetjük elérhetővé:
 az AbbVie vállalatcsoport tagjai, beleértve anyavállalatunkat, az Egyesült Államokban található
AbbVie Inc.‐t, valamint adott esetben a megbízónak segítséget nyújtó helyi AbbVie kapcsolt
vállalkozást (pl. közös regionális vagy globális adatbázis esetén), valamint olyan jogi és
természetes személyek, akikkel a tervezett vagy tényleges kutatási kezdeményezések kapcsán
együttműködünk;
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az AbbVie‐nek árukat biztosító vagy szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél vállalatok, így például
jogtanácsosok, auditorok, informatikai szolgáltatók vagy klinikai vizsgálati szolgáltatók;
az ön országában és más olyan országokban (beleértve az Egyesült Államokat) található etikai
bizottságok és állami hatóságok, ahol az AbbVie kutatási tevékenységeket folytat;
bírósági végzés alapján egyéb harmadik felek az AbbVie érdekeinek védelmében vagy ha ezt
jogszabály vagy jogi eljárás írja elő; valamint
az AbbVie üzletágainak tényleges vagy potenciális vásárlói értékesítés, fúzió vagy felvásárlás
esetén.

Személyes adatainak fentiek szerinti megosztása keretében más országokba is továbbíthatjuk ezeket,
beleértve az EU‐n/EGT‐n kívül országokat, amelyeknek adatvédelmi jogszabályai nem feltétlen
kínálnak az ön országáéval azonos szintű védelmet a személyes adatok számára. A megfelelő szintű
adatvédelem biztosítása érdekében az AbbVie vállalatcsoporton belüli – beleértve az Egyesült
Államokban található AbbVie Inc. részére történő – személyesadat‐továbbítás az adatkezelőknek
történő adattovábbításra vonatkozó uniós mintaszerződés alapján készített belső megállapodás szerint
történik. A megállapodásból másolat a privacyoffice@abbvie.com e‐mail címen kérhető.
Amennyiben az AbbVie olyan szolgáltatókat vesz igénybe vagy olyan kutatási partnerekkel működik
együtt, amelyek hozzáférhetnek a személyes adatokhoz, akkor kötelezi őket arra, hogy az ön személyes
adatait megóvják, és kizárólag a jelen adatvédelmi tájékoztatónak megfelelően kezeljék, más egyéb célra
ne. A személyes adatok unión kívüli országban található harmadik félnek történő továbbítása esetén
betartjuk az uniós adatvédelmi jogszabályok alapján érvényes nemzetközi adattovábbítási
korlátozásokat, többek közt adott esetben az adatkezelőknek történő adattovábbításra vonatkozó uniós
mintaszerződések alkalmazása révén.
Az ön személyes adatainak megőrzése és tárolása
Az AbbVie megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket tesz az ön személyes adatainak
védelme érdekében a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban. Amennyiben az AbbVie
harmadik fél szolgáltatót bíz meg a személyes adatok kezelésével, megfelelő gondossággal jár el a
kiválasztás során, és a szolgáltatót kötelezi arra, hogy megfelelő intézkedéseket tegyen a személyes
adatok titkosságának és biztonságának megóvása érdekében. Az AbbVie kizárólag a kutatással
kapcsolatos együttműködés időtartamára őrzi meg az ön személyes adatait, kivéve, ha a Helyes Klinikai
Gyakorlat (GCP), valamint a klinikai vizsgálatokra vonatkozó jogszabályok és szabályozások ennél
hosszabb megőrzési időt tesznek lehetővé vagy írnak elő.
Az ön jogai
Ön jogosult az AbbVie‐hez fordulni annak érdekében, hogy hozzáférést kérjen az önnel kapcsolatban
feldolgozott személyes adatokhoz, valamint hogy pontatlan adatainak kijavítását, illetve hiányos
adatainak kiegészítését kérje. A vonatkozó jogszabályok feltételei és követelményei alapján
kifogásolhatja személyes adatainak kezelését, és kérheti az önnel kapcsolatos személyes adatok
törlését, az ilyen adatok kezelésének korlátozását, valamint személyes adatainak az ön részére vagy
más adatkezelőnek történő továbbítását.
Jogainak gyakorlásához forduljon az AbbVie uniós adatvédelmi tisztviselőjéhez: ehhez küldje el
adatvédelmi megkeresését az abbvie.com/contactus.html oldal „Privacy Inquiry” (adatvédelmi
megkeresés) menüpontja alatt, vagy postán a Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Germany
(attention: EU DPO) címre. Amennyiben az AbbVie nem tudja a kért adatokat megadni vagy kérését
teljesíteni, e döntését írásban megindokolja önnek. Ön ebben az esetben jogosult országa adatvédelmi
felügyeleti hatóságánál panaszt tenni.
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