Obvestilo o zasebnosti za raziskovalce in drugo raziskovalno osebje, ki
sodelujejo v raziskavah podjetja AbbVie
Uvod
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, s sedežem na Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Nemčija, je
biofarmacevtsko podjetje in je del globalne skupine podjetij, ki so osredotočena na razvoj vodilnih
zdravljenj in inovacij po vsem svetu (v nadaljnjem besedilu skupaj imenovani "AbbVie" ali "mi"). V
podjetju AbbVie skrbimo za to, da je obdelava osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Zbiramo
in uporabljamo zgolj osebne podatke, ki jih potrebujemo za doseganje spodaj navedenih namenov.
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG je v smislu veljavne zakonodaje o varstvu podatkov upravljavec
osebnih podatkov.

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo ter razlogi za njihovo zbiranje
V pričakovanju in kot del vašega sodelovanja v raziskovalnih in razvojnih dejavnostih AbbVie lahko
zbiramo vaše osebne podatke. AbbVie lahko zbira osebne podatke iz različnih virov, med drugim
neposredno od vas (npr. osebne podatke iz življenjepisov ali drugih dokumentov ali obrazcev, ki jih
posredujete AbbVie-ju) ali posredno (npr. od raziskovalnega centra, v katerem delate ali izvajate
raziskovalne dejavnosti oziroma sodelujete v raziskovalnih dejavnostih, ali iz javno dostopnih virov,
vključno s spletnimi mesti, ki lahko vključujejo strani, kot so clinicaltrials.gov,
www.clinicaltrialsregister.eu ter iz seznamov Uprave za hrano in zdravila ZDA o prepovedih udeležbe
ter izločitvah in omejitvah za klinične raziskovalce).

AbbVie lahko zbira in uporablja nekatere ali vse od naslednjih kategorij osebnih podatkov:
• osebne podatke, kot so vaše ime in priimek, starost, spol in kontaktni podatki;
• podatke iz poklicnega življenja, kot so kraj opravljanja dela, naziv delovnega mesta, medicinsko
področje, na katerem delujete, vaše strokovne kvalifikacije in znanstveno delovanje (kot so
predhodne izkušnje s kliničnimi raziskavami, sodelovanje v preteklih ali trenutnih raziskavah z
AbbVie in drugimi družbami), objavljanje akademskih ali znanstvenih raziskav in člankov ter
članstvo v združenjih in upravnih odborih;
• finančne podatke, kot so informacije, povezane s plačili, vključno z davčno številko in zneski,ki vam
jih nakažemo; in
• podatki o sodelovanju z nami, kot so podatki o vrsti sestankov, ki smo jih izvedli, o temah, o katerih
smo razpravljali, o vašem znanju in vprašanjih, ki ste jih imeli o naših raziskovalnih dejavnostih in
izdelkih.

AbbVie bo vaše osebne podatke obdeloval za naslednje namene:
• upravljanje sodelovanja z vami, vključno z načrtovanjem, organiziranjem in pregledovanjem
raziskav, pri katerih sodelujemo z vami ter z namenom, da vas lahko kontaktiramo;
• da vam lahko priskrbimo informacije o načrtovanih raziskovalnih dejavnostih družbe AbbVie, ki so
ustrezne vašemu strokovnemu znanju, interesom in željam;
• ravnanje v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (npr. v zvezi s farmakovigilanco, javno registracijo
kliničnih študij, v katerih sodelujete, na temu namenjenih spletnih straneh, kot na primer
www.clinicaltrials.gov ali www.clinicaltrialsregister.eu, poročanjem zaradi zagotavljanja
preglednosti ter izpolnjevanjem poročil o kliničnih študijah).
Pravne podlage za takšno obdelavo so naš zakoniti interes za vzdrževanje in optimizacijo odnosa ali
povezave, ki jo imamo z vami glede naših raziskovalnih dejavnosti, izvajanje pogodbe z vami ali ki se tiče
vas ter izpolnitev zakonskih in regulativnih obveznosti. Zakon ali pogodba vas ne zavezuje k
posredovanju osebnih podatkov družbi AbbVie. Vendar če želite, da vas upoštevamo za sodelovanje v
raziskovalnih študijah družbe AbbVie ter z vami ohranjamo stike, mora družba AbbVie obdelovati vaše
osebne podatke.

Posredovanje vaših osebnih podatkov
AbbVie lahko občasno posreduje vaše osebne podatke, v povezavi z nameni, ki so opisani v tem obvestilu.
Predvsem lahko vaše osebne podatke damo na voljo:
• vsem podružnicam znotraj skupine AbbVie, vključno z AbbVie Inc. iz ZDA, ki je naša matična družba,
podružnico AbbVie v vaši državi, ki po potrebi nudi pomoč sponzorju (npr. v primeru skupnih
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regionalnih ali globalnih podatkovnih baz) ter družbam in posameznikom, s katerimi lahko
sodelujemo v povezavi s predlaganimi ali dejanskimi raziskovalnimi pobudami;
tretjim družbam, ki dobavljajo blago ali storitve družbi AbbVie, kot so pravni svetovalci, revizorji,
ponudniki IT storitev in ponudnikom storitev kliničnega preizkušanja;
etičnim odborom in državnim organom tako v vaši državi kot tudi v drugih državah, , kjer AbbVie
opravlja svoje raziskovalne dejavnosti, vključno z Združenimi državami;
drugim osebam skladno z odredbo sodišča, z namenom zaščititi interese družbe AbbVie, ali če tako
določa zakon ali je tako odrejeno po pravnem postopku; in
dejanskim ali potencialnim kupcem AbbVie dejavnosti v primeru prodaje, združitve ali pridobitve.

Posredovanje vaših osebnih podatkov, kot je opisano zgoraj, lahko vključuje tudi prenos v države,
vključno z državami izven EU/EGP, katerih zakoni o varstvu osebnih podatkov in zasebnosti morda niso
primerljivi ali ne nudijo enake zaščite kot zakoni, ki veljajo v državi vašega prebivališča. Z namenom
zagotavljanja ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, se osebni podatki znotraj skupine družb AbbVie,
vključno z AbbVie Inc. v Združenih državah, prenašajo v skladu z internimi sporazumi, ki vključujejo
vzorčno pogodbo EU za prenos podatkov upravljavcem. Izvod pogodbe lahko dobite tako, da pošljete esporočilo na privacyoffice@abbvie.com.

Kadar AbbVie sodeluje s ponudniki storitev ali raziskovalnimi partnerji, ki imajo dostop do osebnih
podatkov, od njih zahteva, da varujejo vaše podatke in jih obdelujejo v skladu s tem obvestilom o varstvu
osebnih podatkov in za noben drug namen. Vsak prenos osebnih podatkov tretjim osebam izven EU se
bo izvajal skladno z omejitvami glede mednarodnega prenosa podatkov, ki jih določa zakonodaja EU o
varstvu osebnih podatkov, vključno z uporabo vzorčnih pogodb EU za prenos podatkov obdelovalcem,
kadar je to primerno.

Varnost in hramba vaših osebnih podatkov
AbbVie bo sprejel ustrezne tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih
podatkov v skladu z veljavnimi zakoni o zasebnosti in varnosti podatkov. Kadar AbbVie najame tretjega
ponudnika storitev za obdelavo osebnih podatkov, bo družba AbbVie tega ponudnika skrbno izbrala in
od njega zahtevala, da uporabi ustrezne ukrepe za zaščito zaupnosti in varnosti osebnih podatkov.
Družba AbbVie bo hranila vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo z vami sodelovala pri zadevah,
povezanih z raziskavami, razen če dobra klinična praksa (Good Clinical Practices - GCP) ter zakoni in
predpisi o kliničnih preskušanjih ne narekujejo oziroma dovoljujejo daljšega obdobja hrambe.

Vaše pravice
Na AbbVie se lahko obrnete, če želite dostop do vaših osebnih podatkov ali popravek oziroma dopolnitev
netočnih ali nepopolnih podatkov. Pod pogoji in zahtevami veljavne zakonodaje lahko ugovarjate
obdelavi vaših osebnih podatkov ali zahtevate, da jih izbrišemo, omejimo obdelavo takih podatkov ter
da posredujemo vaše osebne podatke vam ali drugemu upravljavcu osebnih podatkov.

Če želite uveljavljati svoje pravice, se obrnite na pooblaščeno osebo družbe AbbVie za varstvo osebnih
podatkov v EU, in sicer tako, da pošljete vašo poizvedbo, povezano z zasebnostjo preko spletne strani
abbvie.com/contactus.html, "Privacy Inquiry" ali po pošti na naslov Mainzer Straße 81, 65189
Wiesbaden, Nemčija (v roke: EU DPO). Če vam AbbVie ne more posredovati zahtevanih podatkov ali
izpolniti vaše zahteve, vam bomo takšno odločitev obrazložili. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo
pri vašem nacionalnem organu za varstvo podatkov.
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