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Oznámenia o ochrane osobných údajov pre skúšajúcich a ostatných 
pracovníkov centra  zúčastňujúci sa Štúdie iniciované skúšajúcim alebo 

spoločného výskumu podporovaných spoločnosťou AbbVie 
 
Úvod 
AbbVie s.r.o. so sídlom na adrese Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, a AbbVie Inc., 
se sídlom na adrese 1 North Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 Spojené štáty, sú 
biofarmaceutické spoločnosti, ktoré patrí do globálnej skupiny firiem, ktoré sa venujú vývoju špičkových 
liečebných postupov a inovácií na celom svete (ďalej spoločne iba „spoločnosť AbbVie“ alebo „my“). 
Spoločnosť AbbVie spracúva osobné údaje so zvýšenou starostlivosťou v súlade s platnými právnymi 
predpismi. Zhromažďujeme a používame iba také informácie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie ďalej 
opísaných účelov. V zmysle zákona o ochrane údajov sú spoločnosi AbbVie s.r.o. a  AbbVie Inc. správci 
údajov.  Zástupcom spoločnosti AbbVie Inc. pre ochranu údajov v EÚ je spoločnosť  AbbVie Deutschland 
GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Nemecko.  
 
Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o vás, a dôvod na ich zhromažďovanie 
V očakávaní a ako súčasť vašej účasti na výskumných činnostiach podporovaných spoločnosťou AbbVie 
môžeme zhromažďovať osobné údaje o vašej osobe. Spoločnosť AbbVie môže zhromažďovať takéto 
osobné údaje z rôznych zdrojov vrátane priamo od vás (napríklad z vašich životopisov alebo iných 
dokumentov alebo formulárov, ktoré ste poskytli spoločnosti AbbVie) a nepriamo (napríklad z 
výskumného strediska, v ktorom pracujete, vykonávate alebo pomáhate vykonávať výskumné činnosti, 
alebo z verejne dostupných zdrojov vrátane zdrojov dostupných online, ako sú napríklad webové stránky 
clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu  alebo zoznamy zakázaných, vylúčených a 
kontrolovaných položiek Správy potravín a liečiv (FDA) Spojených štátov pre klinických výskumníkov). 
 
Spoločnosť AbbVie môže zhromažďovať a používať určité alebo všetky nasledovné kategórie osobných 
údajov: 
• osobné údaje, ako sú vaše meno, vek, pohlavie a kontaktné údaje; 
• profesijné informácie, ako sú napríklad miesto výkonu praxe, pracovné zaradenie, oblasť lekárskej 
činnosti, v ktorej pôsobíte, vaša odborná kvalifikácia a vedecké činnosti (ako sú napríklad 
predchádzajúce skúsenosti s výskumom, účasť na minulých alebo prebiehajúcich výskumných štúdiách 
so spoločnosťou AbbVie a inými firmami), publikovanie výsledkov v akademických alebo vedeckých 
výskumov a článkov a členstvo v združeniach a výboroch; 
• finančné informácie, ako sú napríklad informácie týkajúce sa platieb vrátane daňového 
identifikačného čísla a sumy platieb, ktoré vám uhrádzame a 
• informácie o komunikácii s nami, ako sú napríklad druhy absolvovaných stretnutí, diskutované 
témy, vaše vedomosti a otázky, ktoré ste nám položili v súvislosti s našimi výskumnými činnosťami a 
produktmi. 

  
Spoločnosť AbbVie bude spracovávať vaše osobné údaje na nasledovné účely: 
• riadenie vzťahu s vami vrátane potvrdenie vašej kvalifikácie na vykonanie výskumu, plánovania, 
organizovania a kontroly výskumu podporovanom spoločnosťou AbbVie, ktorý vykonávate a 
kontaktovanie vašej osoby; 
• zaistenie toho, aby sme vám poskytovali informácie o plánovaných výskumných činnostiach 
spoločnosti AbbVie, ktoré súvisia s vašimi odbornými znalosťami, záujmami a preferenciami; 
• zabezpečovanie súladu s platnými právnymi predpismi a nariadeniami (napríklad v súvislosti s 
farmakovigilanciou, verejnou registráciou výskumov, na ktorých sa zúčastňujete na webových stránkach 
určených na tento účel, ako sú napríklad www.clinicaltrials.gov   alebo www.clinicaltrialsregister.eu , ak 
je spoločnosť AbbVie zodpovedná za registráciu,  poskytovaní informácií na účely transparentnosti a 
vypracovaní správ o výskumu). 
 
Právnym základom tohto spracovania je náš legitímny záujem udržiavať a optimalizovať vzťah alebo 
spojenie s vami v súvislosti s našimi výskumnými činnosťami, a zabezpečovaním súladu s právnymi a 
regulačnými povinnosťami. Žiaden zákon ani zmluva vás nezaväzuje, aby ste poskytli spoločnosti AbbVie 
svoje osobné údaje. Spoločnosť AbbVie však potrebuje spracovávať vaše osobné údaje, aby vás mohla 
kvalifikovať na účasť na výskumných štúdiách podporovaných spoločnosťou AbbVie a aby s vami mohla 
ďalej komunikovať. 
 

http://www.clinicaltrialsregister.eu/
http://www.clinicaltrials.gov/
http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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Zdieľanie vašich osobných údajov 
Spoločnosť AbbVie môže príležitostne zdieľať vaše osobné údaje s inými osobami v súvislosti s účelmi 
uvedenými v tomto vyhlásení. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť predovšetkým: 
• všetkým subjektom v rámci skupiny AbbVie (napríklad v prípade zdieľaných regionálnych alebo 
globálnych databází)  a právnickým a fyzickým osobám, ktoré môžu byť našimi partnermi v súvislosti s 
navrhovanými alebo skutočnými výskumnými iniciatívami; 
• externým firmám, ktoré dodávajú tovary alebo služby spoločnosti AbbVie, ako sú napríklad právni 
zástupcovia, auditori, poskytovatelia IT služieb a poskytovatelia služieb v oblasti výskumu; 
• etickým výborom a vládnym orgánom sídliacim vo vašej krajine aj v iných krajinách vrátane Spojených 
štátov, v ktorých spoločnosť AbbVie vykonáva výskumné činnosti; 
• iným tretím osobám na základe súdneho príkazu s cieľom chrániť záujmy spoločnosti AbbVie, alebo ak 
si to vyžadujú právne predpisy alebo právny postup a 
• existujúcim alebo potenciálnym budúcim kupujúcim spoločnosti AbbVie v prípade predaja, fúzie alebo 
akvizície. 
 
Zdieľanie vašich osobných údajov tak, ako bolo uvedené, môže zahŕňať prenos osobných údajov do iných 
krajín vrátane krajín mimo priestoru EÚ alebo EEA, ktoré nemusia mať zákony na ochranu údajov a 
súkromia, ktoré by boli ekvivalentné alebo poskytovali rovnakú úroveň ochrany ako zákony platné v 
krajine vášho trvalého pobytu. S cieľom zaistiť poskytovanie primeranej úrovne ochrany osobných údajov 
sa prenos osobných údajov medzi spoločnosťami skupiny AbbVie vrátane spoločnosti AbbVie Inc. v 
Spojených štátoch vykonáva v súlade s internými dohodami, v ktorých je zapracovaná vzorová zmluva EÚ 
pre prenos údajov na správcov. Kópiu zmluvy si môžete vyžiadať zaslaním e-mailu na adresu 
privacyoffice@abbvie.com. 
 
V situáciách, keď spoločnosť AbbVie využíva poskytovateľov služieb alebo spolupracuje s výskumnými 
partnermi, ktorí majú prístup k osobným údajom, sa od poskytovateľov služieb a výskumných partnerov 
vyžaduje, aby chránili vaše údaje a spracovávali vaše osobné údaje v súlade s týmto vyhlásením o ochrane 
údajov a nepoužívali ich na žiaden iný účel. Každý prenos osobných údajov na tretie osoby mimo priestoru 
EÚ sa uskutoční v súlade s medzinárodnými obmedzeniami pre prenos údajov, ktoré sa uplatňujú podľa 
zákonov EÚ o ochrane údajov vrátane možného použitia vzorových zmlúv EÚ pre prenos údajov na 
spracovateľa. 
 
  
Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov 
Spoločnosť AbbVie zavedie vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich 
osobných údajov v súlade s platnými zákonmi o ochrane súkromia a osobných údajov. V situáciách, keď 
spoločnosť AbbVie využíva služby externého poskytovateľa služieb na spracovanie osobných údajov, 
bude daný poskytovateľ starostlivo vybratý a bude povinný zaviesť vhodné opatrenia na zabezpečenie 
utajenia a ochranu bezpečnosti osobných údajov. Spoločnosť AbbVie uchováva vaše osobné údaje iba tak 
dlho kým ukladá záznamy o výskume podporovanom spoločnosťou AbbVie, na ktorom sa zúčastňujete, 
a tak dlho kým spolupracuje s vami vo veciach súvisiacich s výskumom s výnimkou prípadov, keď sa na 
základe osvedčených postupov výskumu a právnych predpisov a nariadení vyžaduje dlhšia doba 
uchovania. 
 
 Vaše práva 
So žiadosťou o sprístupnenie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame, a so žiadosťou o opravu 
nepresných údajov a doplnenie chýbajúcich údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť AbbVie. V súlade s 
podmienkami a požiadavkami platných právnych predpisov môžete namietať voči spracovaniu svojich 
osobných údajov a požiadať o vymazanie osobných údajov o vás, o obmedzenie spracovania takýchto 
údajov a prenos vašich osobných údajov na vás alebo inému správci údajov. 
 
Ak si chcete uplatniť svoje práva, obráťte sa na pracovníka spoločnosti AbbVie zodpovedného za ochranu 
údajov v EÚ zaslaním požiadavky na stránke abbvie.com/privacy-inquiry.html alebo zaslaním listu 
poštou na adresu AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstraße, 67061 Ludwigshafen, Nemecko 
(pozor: EU DPO). V prípade, že spoločnosť AbbVie nie je schopná poskytnúť požadované údaje alebo 
vyhovieť vašej žiadosti, budú vám poskytnuté dôvody takéhoto rozhodnutia. Okrem toho máte právo 
podať sťažnosť na miestny úrad pre ochranu údajov. 
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