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Adatvédelmi nyilatkozat az AbbVie által támogatott, vizsgáló által indított 
vizsgálatban vagy együttműködésen alapuló kutatásban  

részt vevő vizsgálók és egyéb vizsgálóhelyi személyzet számára 
 
Bevezetés 
Az AbbVie Pharmaceuticals Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság – székhelye: 1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 7., Magyarország – és az AbbVie Inc. – székhelye: 1 North Waukegan Road, North 
Chicago, Illinois 60064 Amerikai Egyesült Államok – nevű biogyógyszerészeti vállalatok egy globális, a 
világ minden részén vezető kezelések és innovációk fejlesztésével foglalkozó vállalatcsoportnak a tagjai 
(a továbbiakban együttesen: „AbbVie” vagy „mi”). Az AbbVie-nél nagy gondot fordítunk arra, hogy a 
személyes adatokat az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kezeljük. Csak az alábbiakban 
ismertetett célok eléréséhez szükséges információkat gyűjtjük és használjuk fel. Az alkalmazandó 
adatvédelmi jogszabályok értelmében az AbbVie Pharmaceuticals Trading Limited Liability Company és 
az AbbVie Inc. adatkezelőnek minősülnek. Az AbbVie Inc. EU-n belüli adatvédelmi képviselője az AbbVie 
Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Németország.  
 
Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok, és az adatgyűjtés célja 
Az AbbVie által támogatott kutatási tevékenységekben való részvétele keretében személyes adatokat 
gyűjthetünk Önről. Az AbbVie számos forrásból gyűjthet ilyen személyes adatokat, közvetlenül Öntől (pl. 
az Ön által az Abbvie-nek átadott teljes vagy rövid szakmai önéletrajzában, illetve egyéb 
dokumentumokban vagy űrlapokon), vagy közvetett módon (pl. a kutatási központból, ahol Ön dolgozik, 
vagy kutatási tevékenységet végez/abban közreműködik, vagy nyilvánosan elérhető forrásokból, 
beleértve az online elérhető honlapokat, mint például a www.clinicaltrialsregister.eu, valamint az 
Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógszerellenőrző Hivatala (FDA) által kiadott, klinikai vizsgálókra 
vonatkozó Eltiltott és működésükben korlátozott személyek listája).  
 
Az AbbVie a személyes adatok alábbi kategóriáinak egy részét vagy mindegyikét gyűjtheti és 
felhasználhatja: 
 személyes adatok, például az Ön neve, életkora, neme és elérhetőségei; 
 szakmai adatok, például az Ön munkahelye, munkaköre, orvosi szakterülete, szakmai képesítése és 

tudományos tevékenysége (például korábbi kutatási tapasztalata, az AbbVie-vel és más vállalatokkal 
folytatott korábbi vagy most folyó kutatási vizsgálatokban való részvétel), szakmai vagy tudományos 
kutatások és cikkek publikálása, valamint egyesületekben és szövetségekben való tagság; 

 pénzügyi adatok, például fizetési információk, beleértve az adóazonosító számot és az Önnek 
teljesített kifizetések összegét; és 

 a velünk meglévő kapcsolat adatai, például milyen találkozókat tartottunk, megvitatott témák, az 
Ön ismerete és kérdései a kutatási tevékenységeinkkel és termékeinkkel kapcsolatban. 

 
Személyes adatait az AbbVie a következő célokból kezeli:  
 az Önnel fennálló kapcsolat kezelése, beleértve a kutatás lefolytatásához szükséges képzettségének 

igazolását, az Ön által lefolytatott, AbbVie által támogatott kutatás megtervezése, megszervezése és 
áttekintése, valamint az Önnel való kapcsolatfelvétel; 

 annak biztosítása, hogy az Ön szakértelmének, érdeklődési körérének és preferenciáinak 
megfelelően tájékoztatást nyújtsunk Önnek az AbbVie tervezett kutatási tevékenységeiről; 

 a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak való megfelelés (pl. farmakovigilancia, az Ön 
részvételével folyó kutatás nyilvános regisztrálása az erre a célra létrehozott weboldalakon, például 
www.clinicaltrials.gov vagy r www.clinicaltrialsregister.eu, ha az AbbVie felel a regisztrációért, az 
átláthatósági jelentésekért és a kutatási jelentések elkészítéséért).  

 
Az adatkezelés jogalapja az Önnel való kapcsolat fenntartásához és optimalizálásához fűződő jogos érdek 
a kutatási tevékenységeink kapcsán, valamint a jogi és hatósági előírásoknak való megfelelés biztosítása. 
Sem jogszabály, sem szerződés nem írja Önnek elő, hogy személyes adatait átadja az AbbVie-nek. Annak 
érdekében azonban, hogy az AbbVie által támogatott kutatásban való részvételét fontolóra vegye, és 
Önnel kapcsolatot tarthasson, az AbbVie-nek szüksége van arra, hogy az Ön személyes adatait kezelje.  
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Személyes adatainak megosztása 
Az AbbVie időről időre megoszthatja az Ön személyes adatait másokkal a jelen nyilatkozatban leírt 
célokkal kapcsolatban. Személyes adatait különösen a következők számára tehetjük elérhetővé:  

 az AbbVie csoporton belüli összes jogi személy (pl. megosztott regionális vagy globális 
adatbázisok esetén), valamint olyan vállalatok és magánszemélyek, akikkel a tervezett vagy 
tényleges kutatási kezdeményezésekkel kapcsolatban partneri kapcsolatot létesíthetünk;  

 olyan harmadik fél vállalatok, amelyek árut szállítanak vagy szolgáltatásokat teljesítenek az AbbVie 
részére, például jogtanácsos, auditorok, informatikai szolgáltatók és kutatási szolgáltatók;  

 az Ön országában és más országokban, többek között az Egyesült Államokban – ahol az AbbVie a 
kutatási tevékenységeit végzi – működő etikai bizottságok és kormányzati hatóságok; 

 más harmadik felek bírósági végzés alapján, az AbbVie érdekeinek a védelme érdekében, vagy ha a 
törvény vagy a jogi eljárás más módon ezt előírja; és  

 Az AbbVie üzleti vállalkozásainak tényleges vagy lehetséges vásárlói értékesítés, egyesülés vagy 
felvásárlás esetén.  

 
Személyes adatainak a fent leírt módon történő megosztása magában foglalhatja azok olyan országokba 
történő továbbítását, beleértve az EU-n/EGT-n kívüli országokat is, ahol az adatvédelmi és titoktartási 
jogszabályok esetleg nem egyenértékűek az Ön lakóhelye szerinti országban érvényben lévő 
jogszabályokkal, illetve nem biztosítják azok ugyanolyan szintű védelmét. A megfelelő szintű 
adatvédelem biztosítása érdekében az AbbVie vállalatcsoporton – beleértve az AbbVie Inc. vállalatot az 
Egyesült Államokban – belül továbbított személyes adatokat belső megállapodások alapján továbbítják, 
amelyek magukban foglalják az adatkezelőknek történő adattovábbításra vonatkozó EU-s 
mintaszerződést is. A megállapodás másolata a privacyoffice@abbvie.com címre küldött e-mail útján 
kérhető el.  
 
Ha az AbbVie olyan szolgáltatókat vesz igénybe, vagy olyan kutatási partnerekkel működik együtt, 
amelyek személyes adatokhoz férnek hozzá, akkor az ilyen szolgáltatókat és kutatási partnereket kötelezi, 
hogy védjék az Ön adatait, és az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően 
kezeljék, és semmilyen más célra ne kezeljék. A személyes adatok EU-n kívüli harmadik felek részére 
történő továbbítása az EU adatvédelmi törvényei által előírt, nemzetközi adattovábbításra vonatkozó 
korlátozásoknak megfelelően történik, ideértve adott esetben az adatfeldolgozóknak történő 
adattovábbításra vonatkozó EU mintaszerződések alkalmazását is. 
 
Személyes adatainak védelme és megőrzése 
Az AbbVie megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket fog megvalósítani az Ön 
személyes adatainak a vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági jogszabályokkal összhangban történő 
védelme érdekében. Amikor az AbbVie harmadik fél szolgáltatót bíz meg személyes adatok kezelésével, 
az adott szolgáltatót körültekintően választja ki, és megfelelő intézkedéseket tesz a személyes adatok 
bizalmas jellegének és biztonságának a védelme érdekében. Az AbbVie az Ön személyes adatait csak 
addig őrzi meg, amíg az AbbVie által támogatott, Ön részvételével folyó kutatásról szóló feljegyzéseket 
tárolja, illetve mindaddig, amíg együttműködünk Önnel kutatással kapcsolatos ügyekben, kivéve, ha a 
kutatással kapcsolatos jogszabályok és előírások ennél hosszabb megőrzési időszakot írnak elő vagy 
tesznek lehetővé.  
 
Az Ön jogai 
Az AbbVie-hez fordulhat, ha hozzáférést szeretne kérni az általunk kezelt személyes adataihoz, ha 
helyesbíteni szeretné a pontatlan adatokat, és pótolni szeretné a hiányos adatokat. Az alkalmazandó 
jogszabályok feltételeivel és előírásaival összhangban tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, 
és kérheti, hogy töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, korlátozzuk az adatok kezelését, és 
személyes adatait továbbítsuk Önnek vagy más adatkezelőnek.  
 
Jogainak gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot az AbbVie EU adatvédelmi tisztviselőjével az 
abbvie.com/privacy-inquiry.html címen, vagy küldjön e-mailt a privacyoffice@abbvie.com címre. Ha az 
AbbVie nem tudja megadni a kért adatokat, vagy nem tudja teljesíteni a kérését, akkor közlik Önnel a 
döntés okát. Ezenkívül jogában áll panaszt benyújtani a helyi adatvédelmi hatósághoz.  


