הודעה בדבר פרטיות לחוקרים ולסגל הנוסף במרכז המחקר
המשתתפים במחקר שיתופי או מחקר ביוזמת חוקר בתמיכה של AbbVie
מבוא
אבווי ביופארמה בע"מ ,בכתובתה הרשומה רח' החרש  ,4נווה נאמן ,הוד השרון  ,4524075ישראל
ו AbbVie Inc. -בכתובתה הרשומה
1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 United States
הן חברות ביופארמה המהוות חלק מקבוצת חברות גלובליות המתמקדות בפיתוח טיפולים וחידושים מובילים
ברחבי העולם )להלן ייקראו יחד " "AbbVieאו "אנו"( .ב ,AbbVie -אנו מקפידים מאוד על עיבוד נתונים
אישיים בהתאם לחוקים הרלוונטיים .אנו אוספים ועושים שימוש אך ורק במידע הדרוש כדי להשיג את
המטרות המתוארות להלן .כמשמעותו בחוק הגנת המידע החל ,אבווי ביופארמה בע"מ ו AbbVie Inc. -הן
מבקרות הנתונים.
נתונים אישיים שאנו אוספים אודותיך ,ומדוע
בציפייה וכחלק מהשתתפותך בפעילות המחקר בתמיכת  ,AbbVieייתכן ונאסוף נתונים אישיים אודותיך.
 AbbVieרשאית לאסוף מידע אישי זה ממגוון מקורות ,כולל ישירות ממך )לדוגמה ,מקורות החיים שלך,
רזומה או ממסמכים או טפסים אחרים שסופקו על ידך ל (AbbVie -ובצורה עקיפה )לדוגמה ,ממרכז המחקר
שבו אתה עובד או מבצע/מעניק תמיכה בפעילויות מחקר ,או ממקורות הזמינים לציבור ,כולל אלו הזמינים
www.clinicaltrials.gov,
כגון
אינטרנט
אתרי
לכלול
עשויים
אשר
באינטרנט
 ,www.clinicaltrialsregister.euורשימת החוקרים הקליניים של ה FDA -בארה"ב:
FDA’s Debarment and Disqualified and Restricted Lists for clinical investigators).
 AbbVieרשאית לאסוף או לעשות שימוש בחלק מהקטגוריות שלהלן של מידע אישי ,או בכולן:
• פרטים אישיים ,כגון שמך ,גיל ,מין ופרטי קשר;
• פרטים בתחום המקצועי ,כגון מקום התמחותך ,תפקידך ,התחום הרפואי בו אתה פעיל ,הכישורים
המקצועיים והפעילויות המדעיות שלך )כגון ניסיון קודם במחקר והשתתפות במחקרים בעבר או מחקרים
הממתינים לאישור עם  AbbVieוחברות אחרות( ,פרסום מחקרים ומאמרים אקדמיים או מדעיים ,וחברות
באגודות ובוועדות;
• פרטים פיננסיים ,כגון מידע הקשור לתשלומים ,כולל מספר מזהה לצורך מס וסכומים שאנו משלמים לך;
ו
• פרטים לגבי קשר עמנו ,כגון איזה סוג פגישות קיימנו ,הנושאים שנדונו ,הידע שלך ושאלות שהעלית על
פעילויות המחקר ומוצרים שלנו.
הנתונים האישיים שלך יעובדו על ידי  AbbVieלמטרות הבאות:
• ניהול הקשר שלנו איתך ,כולל אישור ההכשרות שלך לביצוע המחקר ,תכנון ,ארגון ובדיקה של המחקר
בתמיכת  AbbVieשאתה עורך ופנייה אליך;
• אלו מסייעים לוודא שנספק לך מידע אודות פעילויות המחקר המתוכננות של  AbbVieהרלוונטיות
בהתאם לתחום המומחיות ,האינטרסים וההעדפות שלך;
• עמידה בדרישות החוקים והתקנות הרלוונטיים )לדוגמה ,בהקשר לניטור תופעות לוואי )פרמקוויג'ילנס(,
רישום לציבור של המחקרים בהם אתה משתתף באתרי אינטרנט המיועדים למטרה זו ,כגון
 www.clinicaltrials.govאו  ,www.clinicaltrialsregister.euאם  AbbVieאחראית על הרישום ,דיווח
על שקיפות ומילוי דוחות מחקר(.
אינך נדרש על פי חוק או באמצעות חוזה למסור את הנתונים האישיים שלך ל .AbbVie -עם זאת ,על מנת
לשקול את השתתפותך במחקרים בתמיכת  AbbVieולשמור על הקשר איתך AbbVie ,נדרשת לעבד את
הנתונים האישיים שלך.
שיתוף הנתונים האישיים שלך
 AbbVieעשויה לשתף את הנתונים האישיים שלך עם אחרים ,מעת לעת ,בהקשר למטרות המתוארות
בהודעה זו .בפרט ,אנו עשויים להפוך את הנתונים האישיים שלך לזמינים עבור:
• כל הישויות בקבוצת ) AbbVieלדוגמה ,במקרה של שיתוף מסדי נתונים אזוריים או גלובליים(
וחברות ואנשים שעמם אנו עשויים להיות בשותפות לגבי יוזמות מחקר מוצעות או שבפועל;
• חברות צד שלישי המספקות מוצרים או שירותים ל ,AbbVie -כגון יועצים משפטיים ,אודיטורים,
ספקי שירותי  ITוספקי שירות למחקרים;
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•
•
•

ועדות אתיקה ורשויות ממשלתיות הממוקמות בארצך ובמדינות אחרות ,כולל בארצות הברית ,שבהן
מנהלת  AbbVieאת פעילויות המחקר שלה;
צדדים שלישיים אחרים על פי צו בית משפט ,כדי להגן על האינטרסים של  ,AbbVieאו כאשר נדרש
אחרת על פי חוק או הליך משפטי; ו
קונים בפועל או קונים פוטנציאליים של עסקי  AbbVieבמקרה של מכירה ,מיזוג או רכישה.

שיתוף המידע האישי שלך כמתואר לעיל עשוי לכלול העברתו למדינות ,כולל מדינות מחוץ למדינתך ,אשר
חוקי הגנת הנתונים והפרטיות שבהן לא יהיו זהות ,או ברמת הגנה זהה ,לאלו הקיימות במדינתך .כדי להבטיח
מתן רמה נאותה של הגנת נתונים ,העברת נתונים אישיים בתוך קבוצת החברות של  ,AbbVieכולל AbbVie
 Inc.בארצות הברית ,נעשית במסגרת הסכמי פרטיות פנימיים.
כאשר  AbbVieנעזרת בספקי שירות או משתפת פעולה עם שותפיה למחקר שיש להם גישה לנתונים אישיים,
היא דורשת מספקי שירות אלה ושותפי המחקר להגן על הנתונים שלך ולעבד את הנתונים האישיים שלך
בהתאם להודעה זו בדבר הגנת נתונים ,ולא לכל מטרה אחרת .כל העברה של נתונים אישיים לצדדים שלישיים
מחוץ למדינתך תיעשה בהתאם למגבלות הבינלאומיות החלות להעברת נתונים.
אבטחת ושמירת הנתונים האישיים שלך
 AbbVieתנקוט באמצעי אבטחה טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך בהתאם
לחוקי הפרטיות ואבטחת הנתונים הרלוונטיים .כאשר  AbbVieנעזרת בספק שירות צד שלישי לעיבוד נתונים
אישיים ,ספק זה ייבחר בקפידה ויידרש להשתמש באמצעים המתאימים כדי להגן על סודיות המידע האישי
ואבטחתו AbbVie .שומרת על הנתונים האישיים שלך רק כל עוד היא מאחסנת רשומות בנוגע למחקר
בתמיכת  AbbVieבו אתה משתתף וכל עוד אנו ממשיכים לשתף איתך פעולה בנושאים הקשורים למחקר,
אלא אם נדרשת תקופת שמירה ארוכה יותר או המותרת בהתאם לחוקים ונהלים הקשורים למחקר.
הזכויות שלך
הנך רשאי ליצור קשר עם  AbbVieכדי לבקש גישה לנתונים אישיים שאנו מעבדים אודותיך ,ולבקש שנתקן
נתונים שאינם מדויקים ולהשלים נתונים שאינם מלאים .בהתאם לתנאים ולדרישות החוק החל ,הנך רשאי
להתנגד שנבצע עיבוד של הנתונים האישיים שלך ,ולבקש שנמחק נתונים אישיים אודותיך ,שנגביל את עיבוד
נתונים אלו ונעביר את הנתונים האישיים שלך אליך או אל מבקר נתונים אחר.
כדי לממש את זכויותיך ,פנה ל AbbVie -באמצעות הגשת שאלה בדבר הפרטיות שלך בכתובת
.abbvie.com/privacy-inquiry.html
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