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Informacje dotyczące poufności i ochrony danych osobowych dla badaczy i członków zespołu 
badawczego w ośrodku badawczym 

biorących udział  w badaniach AbbVie badaniu inicjowanym przez badacza   
(IIS) lub we wspólnych projektach badawczych (Collaborative Research) 

 
Wprowadzenie 
AbbVie Polska sp.z.o.o. z siedzibą pod adresem Postępu 21B, 02-676 Warszawa i AbbVie Inc. z siedzibą 
pod adresem 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064, United States są firmami 
biofarmaceutycznymi, stanowiącymi część globalnej grupy firm skoncentrowanych na rozwoju wiodących 
pod względem skuteczności i innowacyjnych leków na całym świecie (zwane dalej łącznie „AbbVie” lub 
„my”). W AbbVie zwracamy dużą uwagę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie te informacje, które są istotne dla osiągnięcia 
celów opisanych poniżej. W rozumieniu obowiązującego prawa o ochronie danych AbbVie Polska sp. z.o.o.  
i AbbVie Inc. są administratorami danych. Na terytorium Unii Europejskiej w kwestiach ochrony danych 
AbbVie Inc. reprezentuje AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraβe, 67061 Ludwigshafen, Niemcy. 
 
Dane osobowe, które gromadzimy i dlaczego 
W przewidywaniu i w związku z Pani/Pana aktualnym udziałem w działalności badawczej sponsorowanej 
przez AbbVie możemy zbierać Pani/Pana dane osobowe. AbbVie może pozyskiwać takie dane osobowe z 
rozmaitych źródeł, w tym bezpośrednio od Pani/Pana (np. z CV, resume lub innych dokumentów lub 
wypełnionych formularzy przekazanych przez Panią/Pana do AbbVie) lub pośrednio (np. z ośrodka 
badawczego, w którym Pani/Pan pracuje lub prowadzi prace badawcze/w nich współuczestniczy lub z 
publicznie dostępnych źródeł, w tym dostępnych w trybie online, do których można zaliczyć strony 
internetowe, takie jak www.clinicaltrials.gov i www.clinicaltrialsregister.eu oraz publikowane w USA przez 
FDA Debarment and Disqualified and Restricted Lists dla badaczy klinicznych (wykazy osób wykluczonych, 
objętych procedurą dyskwalifikacji lub podlegających ograniczeniom). 
 
AbbVie może gromadzić i wykorzystywać niektóre lub wszystkie z następujących kategorii danych 
osobowych: 
• dane personalne, takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć oraz dane kontaktowe; 
• dane dot. działalności zawodowej, takie jak miejsce wykonywania zawodu lekarza, stanowisko, 

dziedzina medycyny, kwalifikacje zawodowe i działalność naukowa (taka jak wcześniejsze 
doświadczenie w prowadzeniu badań oraz uczestniczenie we wcześniejszych lub prowadzonych 
obecnie badaniach naukowych realizowanych przez firmę AbbVie lub inne firmy), publikacje naukowe 
i artykuły oraz członkostwo w stowarzyszeniach i komisjach; 

• dane finansowe, takie jak informacje związane z wypłatą wynagrodzenia, w tym numer identyfikacji 
podatkowej i sumy wynagrodzenia, jakie od nas Pan/Pani otrzymał/a oraz  

• informacje dot. kontaktów z nami, takie jak rodzaj spotkań, które odbyliśmy, omówione tematy, 
Pani/Pana wiedza o naszej działalności badawczej i produktach oraz zadane przez Panią/Pana pytania 
dotyczące tych tematów. 

 
Pana/Pani dane osobowe zostaną przetworzone przez AbbVie w następujących celach: 

http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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• zarządzania współpracą z nami, w tym potwierdzenie Pani/Pana kwalifikacji do prowadzenia badania, 
planowanie, organizacja i analizowanie prowadzonych przez Panią/Pana badań sponsorowanych przez 
AbbVie oraz kontaktowanie się z Panią/Panem; 

• zapewnienie, że dostarczamy Pani/Panu informacje o planowanych przez AbbVie badaniach, które 
odpowiadają Pani/Pana wiedzy specjalistycznej, zainteresowaniom i preferencjom; 

• działanie zgodnie z obowiązującymi prawami i przepisami (np. w związku z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, publicznie dostępną rejestracją na przeznaczonych do tego 
stronach internetowych, takich jak www.clinicaltrials.gov lub www.clinicaltrialsregister.eu badania, w 
którym Pani/Pan uczestniczy, jeśli AbbVie ponosi odpowiedzialność za rejestrację, sprawozdawczość 
dotyczącą przejrzystości oraz przedstawianie ostatecznych raportów). 

 
Podstawą prawną dla takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes w 
utrzymywaniu i optymalizowaniu naszych relacji lub powiązań w dziedzinie prowadzonej przez nas 
działalności badawczej i przestrzeganiu zgodności z wymogami prawa oraz przepisami dot. uzyskania 
pozwolenia na prowadzenie badań i rejestracji produktów leczniczych. Podanie danych osobowych firmie 
AbbVie nie jest wymagane przepisami prawa, ani warunkami umowy. Jednakże, aby rozważyć Pani/Pana 
udział w badaniu sponsorowanym przez AbbVie i podtrzymać nasze relacje, konieczne jest przetworzenie 
Pani/Pana danych osobowych przez AbbVie. 
 
Udostępnianie danych osobowych 
AbbVie może niekiedy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym, w związku z celami opisanymi w tej 
informacji. W szczególności możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe: 
• wszystkim podmiotom należącym do grupy AbbVie (np. w przypadku regionalnych lub globalnych baz 

danych) oraz firmom i osobom fizycznym, z którymi możemy współpracować w związku z planowanymi 
lub realizowanymi inicjatywami badawczymi; 

• podmiotom trzecim, które dostarczają firmie AbbVie towary i usługi, takim jak radcy prawni, 
audytorzy, dostawcy usług IT oraz dostawcy usług badawczych; 

• komisjom etycznym i organom administracji państwowej zarówno w Polsce, jak i innych krajach, w tym 
w Stanach Zjednoczonych, gdzie AbbVie prowadzi badania; 

• innym stronom trzecim na podstawie nakazu sądowego, aby zabezpieczać interesy firmy AbbVie lub 
gdzie jest to wymagane przepisami prawa lub procesem sądowym; oraz 

• rzeczywistym lub ewentualnym nabywcom przedsiębiorstw należących do AbbVie w przypadku 
sprzedaży, fuzji lub nabycia. 

 
Udostępnianie Pana/Pani danych osobowych zgodnie z powyższymi informacjami może obejmować 
przekazywanie ich do innych krajów, w tym państw znajdujących się poza Unią Europejską/Europejskim 
Obszarem Gospodarczym, w których przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz prywatności 
mogą różnić się od obowiązujących w Pana/Pani kraju zamieszkania i być mniej restrykcyjne. Aby zapewnić 
odpowiedni poziom ochrony, transfer danych osobowych w obrębie grup podmiotów należących do grupy 
AbbVie, w tym AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych odbywa się zgodnie z wewnętrznymi 
porozumieniami, w których zastosowano obowiązujący w Unii Europejskiej wzór umowy dotyczącej 
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transferu danych do administratorów. Egzemplarz porozumienia można otrzymać wysyłając email na adres 
privacyoffice@abbvie.com . 
 
W sytuacji gdy firma AbbVie współpracuje z usługodawcami bądź partnerami w ramach prowadzenia 
badań we współpracy z partnerami, którzy mają dostęp do danych osobowych, wymagamy, aby tacy 
dostawcy usług i partnerzy chronili Pani/Pana dane i przetwarzali Pani/Pana dane osobowe zgodnie z 
niniejszą informacją o ochronie danych oraz nie dla żadnych innych celów. Każdy transfer danych 
osobowych do stron trzecich spoza Unii Europejskiej będzie dokonany zgodnie z ograniczeniami 
obowiązującymi w międzynarodowym przekazywaniu danych, mającymi zastosowanie zgodnie z 
przepisami o ochronie danych obowiązującymi w Unii Europejskiej, w tym, tam gdzie to właściwe, przez 
wykorzystanie wzorów umów obowiązujących w Unii Europejskiej przy transferze danych do jednostek je 
przetwarzających. 
 
Zabezpieczenie i przechowywanie danych osobowych 
AbbVie zastosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby zapewnić ochronę 
Pani/Pana danych osobowych zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa dotyczącymi 
prywatności i bezpieczeństwa danych. W przypadku, gdy AbbVie zatrudnia zewnętrznego dostawcę usług 
do przetwarzania danych osobowych, ten usługodawca zostanie starannie wybrany i wymagać się będzie 
zastosowania odpowiednich środków, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych. 
AbbVie przechowuje Pani/Pana dane osobowe jedynie tak długo jak przechowuje dokumentację 
sponsorowanego przez AbbVie badania, w którym Pan/Pani uczestniczył/a oraz tak długo jak 
kontynuujemy współpracę w kwestiach związanych z badaniem, o ile dłuższy okres przechowywania nie 
jest wymagany lub dozwolony przepisami prawa i regulacjami dotyczącym prowadzenia badań. 
 
Państwa prawa 
Może Pan/Pani skontaktować się z AbbVie w celu uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, które 
przetwarzamy oraz zażądać korekty nieprawdziwych informacji i uzupełnienia wszelkich niekompletnych 
informacji. Zgodnie z warunkami i wymogami właściwego prawa, może Pan/Pani nie zgodzić się na 
przetwarzanie przez nas Pana/Pani danych osobowych i zażądać ich usunięcia, ograniczenia ich 
przetwarzania oraz przekazania ich Panu/Pani bądź innemu administratorowi. 
Może Pani/Pan zwrócić się do AbbVie z żądaniem dostępu do swoich danych osobowych, które 
przetwarzamy oraz skorygowania błędnych danych i uzupełnienia brakujących danych. Zgodnie z 
warunkami i wymogami odpowiednich przepisów prawa, może Pani/Pan sprzeciwić się przetwarzaniu 
przez AbbVie Pani/Pana danych osobowych i zażądać usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia 
przetwarzania takich danych i odesłania swoich danych osobowych do siebie lub innego administratora 
danych. 
 
W celu skorzystania ze swoich praw może Pan/Pani zwrócić się do inspektora ochrony danych (EU Data 
Protection Officer) w AbbVie przesyłając zapytanie odnośnie prywatności drogą elektroniczną na adres 
abbvie.com/privacy-inquiry.html lub drogą pocztową do AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraβe, 
67061 Ludwigshafen, Niemcy (attention: EU DPO). Jeśli firma AbbVie nie będzie mogła dostarczyć 
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żądanych danych lub spełnić Pani/Pana żądania, poda przyczyny takiej decyzji. Ponadto, ma Pani/Pan 
prawo złożyć skargę do krajowego organu do spraw ochrony danych. 


