Privātuma paziņojums pētniekiem un citiem AbbVie pētījumā iesaistītajiem
darbiniekiem, kas strādā pētījuma vietā
Ievads
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. ar juridisko adresi Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Vācija, ir
biofarmācijas uzņēmums, kas ietilpst globālā uzņēmumu grupā, kura izstrādā progresīvus ārstēšanas
veidus un inovācijas visā pasaulē (turpmāk kopā saukts “AbbVie” vai “mēs”). Uzņēmumā AbbVie mēs
pievēršam lielu uzmanību tam, lai personas dati tiktu apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem.
Mēs ievācam un izmantojam tikai tādu informāciju, kas nepieciešama zemāk aprakstīto mērķu
sasniegšanai. Piemērojamā datu aizsardzības likuma izpratnē AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG ir datu
pārzinis.
Personas dati, ko mēs ievācam par jums, un datu ievākšanas pamatojums
Paredzot jūsu dalību, un jūsu dalības ietvaros AbbVie pētniecības un izstrādes darbā, iespējams, ka mēs
ievāksim jūsu personas datus. AbbVie var ievākt šādus datus no dažādiem avotiem, tajā skaitā tieši no
jums (piem., no jūsu CV, biogrāfijas vai citiem dokumentiem un jūsu aizpildītām veidlapām, kas
iesniegtas AbbVie) un netieši (piem., no pētniecības centra, kur jūs veicat pētījumu vai pētījuma atbalsta
funkcijas, vai arī no publiski pieejamiem avotiem, tajā skaitā tādiem, kas pieejami tiešsaistē, ieskaitot
clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu un ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes Klīnisko pētījumu
pētnieku izslēgto, diskvalificēto un ierobežoto personu sarakstu).

AbbVie, iespējams, ievāks un pilnībā vai daļēji izmantos šādu kategoriju personiskos datus:
• tāda personas identifikācijas informācija kā jūsu vārds, vecums, dzimums un kontaktinformācija;
• profesionālā informācija, piemēram, jūsu prakses vieta, amata nosaukums, medicīniskā joma, kurā
darbojaties, jūsu profesionālā kvalifikācija un zinātniskā darbība (piemēram, klīnisko pētījumu
pieredze un piedalīšanās iepriekš vai šobrīd notiekošos AbbVie un citu uzņēmumu pētījumos),
akadēmisko vai zinātnisko pētījumu un rakstu publikācijas, kā arī dalība asociācijās un padomēs);
• finanšu informācija, piemēram, informācija, kas saistīta ar maksājumiem, tajā skaitā nodokļu
maksātāja numurs un maksājumu summa, ko mēs jums veicam, un
• detalizēta informācija par sadarbību ar mums, piemēram, kādas sanāksmes mēs esam
noturējuši, kādas tēmas apsprieduši, jūsu zināšanas un uzdotie jautājumi par mūsu pētniecisko
darbību un produktiem.
AbbVie var apstrādāt jūsu personas datus šādiem mērķiem:
• mūsu un jūsu attiecību pārvaldībai, tostarp pētījumu veikšanas plānošanai, organizēšanai un
pārskatīšanai, ko veicam kopā ar jums un saziņā ar jums;
• lai palīdzētu nodrošināt, ka mēs sniedzam jums informāciju par AbbVie plānoto pētniecisko darbību,
kas ietilpst jūsu ekspertīzes, interešu un izvēļu laukā;
• lai nodrošinātu atbilstību spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem (piem., attiecībā uz
farmakovigilanci, to klīnisko pētījumu oficiālo reģistrāciju, kuros jūs piedalāties, šim nolūkam
paredzētās tīmekļa vietnēs, tādās kā www.clinicaltrials.gov vai www.clinicaltrialsregister.eu,
pārskatāmības atskaitēm un klīnisko pētījumu atskaišu aizpildīšanai).

Datu apstrādes juridiskais pamatojums ir mūsu likumīgā interese uzturēt un optimizēt attiecības ar jums
vai saistībā ar jums, cik tālu tas skar mūsu pētniecisko darbību, ar jums noslēgtā vai jūs ietverošā līguma,
kā arī likuma un reglamentējošo noteikumu izpildi. Jums likums vai līgums neuzliek par pienākumu
sniegt AbbVie savus personas datus. Tomēr, lai izskatītu jūsu kandidatūru dalībai AbbVie pētījumos un
uzturētu mūsu attiecības ar jums, AbbVie ir nepieciešams apstrādāt jūsu datus.
Dalīšanās ar jūsu personas datiem
AbbVie var reizēm dalīties ar jūsu personiskajiem datiem ar citiem, piemēram, saistībā ar šajā
paziņojumā norādītajiem mērķiem. Konkrēti, mēs varam nodrošināt jūsu datu pieejamību:
• visiem AbbVie grupas sadarbības partneriem, tajā skaitā AbbVie Inc. ASV kā mūsu mātes
uzņēmumam un AbbVie sadarbības partnerim jūsu valstī, kas palīdz sponsoram, ja attiecināms
(piem., reģionālo un globālo datubāzu gadījumā), un uzņēmumiem un indivīdiem, ar kuriem
mēs, iespējams, sadarbojamies saistībā ar pieteiktu vai notiekošu pētījumu iniciatīvu;
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trešās puses uzņēmumiem, kas AbbVie piegādā preces vai pakalpojumus, piemēram,
juriskonsultiem, revidentiem, IT pakalpojumu sniedzējiem un klīnisko pētījumu pakalpojumu
sniedzējiem;
ētikas komitejām un valsts iestādēm, kas atrodas gan jūsu, gan arī citās valstīs, tajā skaitā ASV, kur
AbbVie īsteno pētījumus;
citām trešajām pusēm saskaņā tiesas orderi, lai aizsargātu AbbVie intereses, vai arī citos gadījumos,
kad tas nepieciešams likuma vai juridisko procesu īstenošanai; un
procesā esošiem vai perspektīviem AbbVie uzņēmumu pircējiem pārdošanas, apvienošanās vai
pārpirkšanas gadījumā.
•

•
•
•

Dalīšanās ar jūsu personas datiem saskaņā ar iepriekš aprakstīto var ietvert datu pārsūtīšanu uz citām
valstīm, tajā skaitā valstīm ārpus ES/EEZ, kur datu aizsardzības un privātuma likumi var nelīdzināties
vai nebūt tikpat aizsargājoši kā jūsu rezidences valstī. Lai nodrošinātu, ka tiek ievērots atbilstošs datu
aizsardzības līmenis, personas datu pārsūtīšana AbbVie uzņēmumu grupas ietvaros, tajā skaitā AbbVie
ASV, tiek veikta saskaņā ar iekšējiem līgumiem, kas ietver ES parauga līgumu par datu nodošanu to
pārziņiem. Vienošanās kopiju var iegūt, nosūtot e-pastu uz privacyoffice@abbvie.com.

Ja AbbVie izmanto pakalpojumu sniedzējus vai sadarbojas ar pētniecības partneriem, kam ir pieeja
personu datiem, tad AbbVie pieprasa šādiem pakalpojumu sniedzējiem un pētījumu partneriem aizsargāt
jūsu datus un apstrādāt personu datus saskaņā ar šo datu aizsardzības paziņojumu un neizmantot šos
datus nekādiem citiem mērķiem. Jebkura datu nodošana trešajām pusēm ārpus ES notiek saskaņā ar
starptautiskajiem datu nodošanas ierobežojumiem, tajā skaitā, ja piemērojami, izmantojot ES parauga
līgumu par datu nodošanu datu apstrādātājiem.
Jūsu personas datu nodrošināšana un saglabāšana
AbbVie veiks atbilstošos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas
datus saskaņā ar spēkā esošajiem privātuma un datu drošības likumiem. Ja AbbVie piesaistīs trešās puses
pakalpojumu sniedzēju personu datu apstrādei, šis pakalpojumu sniedzējs tiks rūpīgi atlasīts un tam tiks
pieprasīts veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu personu datu konfidencialitāti un drošību.
AbbVie uzglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams, sadarbojoties ar jums ar pētniecību
saistītajos jautājumos, ja vien saskaņā ar Labu klīnisko praksi un ar klīniskajiem pētījumiem saistītajiem
likumiem un noteikumiem nebūs jāpiemēro ilgāks datu saglabāšanas termiņš.

Jūsu tiesības
Jūs drīkstat AbbVie prasīt pieeju saviem personas datiem, kas atrodas mūsu rīcībā, kā arī prasīt, lai mēs
izlabojam nepareizus datus vai papildinām nepilnīgus datus. Saskaņā ar piemērojamo likumu
nosacījumiem un prasībām jums ir tiesības iebilst, ka mēs apstrādājam jūsu personas datus, un pieprasīt,
lai mēs dzēšam jūsu personas datus, ierobežojam to apstrādi un atdodam jūsu personas datus jums vai
citam datu pārzinim.
Lai īstenotu savas tiesības, sazinieties ar AbbVie ES Datu aizsardzības amatpersonu, iesniedzot jūsu
lūgumu pēc informācijas par privātuma ievērošanu abbvie.com/contactus.html sadaļā “Privacy Inquiry”
(Privātuma izziņa) vai sūtot vēstuli pa pastu uz Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Vācija, ar atzīmi –
“attention: EU DPO” (nodot ES DPA). Ja AbbVie nespēs sniegt pieprasītos datus vai izpildīt jūsu lūgumu,
jums tiks paskaidroti šāda lēmuma iemesli. Turklāt, jums ir tiesības iesniegt par to sūdzību jūsu vietējai
datu aizsardzības amatpersonai.
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