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Araştırmacılar ve Diğer Merkez Ekibi için Gizlilik Bildirimi  
AbbVie Destekli   

Araştırmacı Tarafından Başlatılan Çalışma veya Ortak Araştırma 
 
Giriş 
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:2 Akkom Ofis Park Kelif Plaza 3. Blok Kat: 1-16-17 Umraniye, 
Istanbul 34768adresinde bulunan AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve 1 North 
Waukegan Road, North Chicago, Illinois 60064 ABD adresinde bulunan AbbVie Inc., dünya çapında önde 
gelen tedaviler ve inovasyonlar geliştirmek üzere faaliyet gösteren küresel grup şirketlerinin arasında 
yer alan biyofarmasötik şirketlerdir (bundan sonra birlikte "AbbVie" ya da "biz" olarak anılacaktır). 
AbbVie olarak kişisel verileri geçerli kanunlara uygun olarak işlemeye büyük önem gösteriyoruz. 
Yalnızca aşağıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda gerekli bilgiyi topluyor ve kullanıyoruz.  Geçerli veri 
koruma yasası kapsamında, AbbVie Tıbbi İlaçlar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ve AbbVie Inc. veri 
kontrolünden sorumludur.  
 
Sizinle ilgili topladığımız kişisel veriler ve nedenleri 
AbbVie destekli araştırma faaliyetlerine katılımınız beklentisi içinde ve bunun bir parçası olarak sizinle 
ilgili kişisel veriler toplayabiliriz.  AbbVie bu gibi kişisel verileri, doğrudan sizin tarafınızdan (ör. CV, 
özgeçmiş veya size AbbVie tarafından verilen diğer belge veya formlarda) ve dolaylı olarak (ör. 
çalıştığınız ya da araştırma faaliyetleri yürüttüğünüz/desteklediğiniz araştırma merkezinden ya da 
clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu gibi internet sitelerinde yer alabilecek çevrimiçi bilgiler 
ve Klinik araştırmalar için Amerika Birleşik Devletleri FDA Uzaklaştıma ve Yetersiz Kılma ve Kısıtlı 
Listesi de dahil olmak üzere kamuya açık kaynaklardan) birçok kaynaktan toplayabilir.  
 
AbbVie aşağıdaki kişisel veri kategorilerinin bazılarını ya da tümünü toplayabilir ve kullanabilir: 
• kişisel bilgiler, adınız, yaşınız, cinsiyetiniz ve sözleşme ayrıntılarınız gibi; 
• mesleki bilgiler, çalışma yeriniz, iş unvanınız, çalıştığınız tıbbi alan, mesleki kalifikasyonlarınız ve 

bilimsel aktiviteleriniz (önceki araştırma deneyimi ve geçmişte katıldığınız veya AbbVie ve diğer 
firmalarda beklemede olan araştırma çalışmalarınız gibi), akademik veya bilimsel araştırma ve 
makale yayınları ve dernek ve kurullara üyelik gibi; 

• finansal bilgiler, vergi kimlik numarası ve tarafınıza yaptığımız ödeme miktarları da dahil olmak 
üzere ödemeyle ilgili bilgiler gibi; ve 

• bizimle olan etkileşimlere ilişkin bilgiler, düzenlediğimiz toplantılar, tartışılan konu başlıkları, 
araştırma faaliyetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında sahip olduğunuz bilgiler ve buna ilişkin 
sorduğunuz sorular. 

 
Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla AbbVie tarafından işlenecektir:  
• AbbVie destekli araştırmayı planlama, düzenleme, inceleme ve bu araştırmayı yürütmeye yönelik 

yeterliliklerinizi doğrulama dahil olmak üzere sizinle iletişime geçme ve sizinle olan ilişkimizi 
yönetme; 

• size, uzmanlık alanınız, ilgi alanlarınız ve tercihlerinizle ilgili AbbVie'nin planlanmış araştırma 
faaliyetleri hakkında bilgi sunmaya yardımcı olma; 

• geçerli yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama (ör. farmakovijilans ile bağlantılı olarak, AbbVie'nin 
kayıt, şeffaflık raporlaması ve araştırma raporlarının tamamlanmasından sorumlu olması 
durumunda www.clinicaltrials.gov veya www.clinicaltrialsregister.eu gibi bu amaçla tasarlanmış 
internet sitelerinde katıldığınız araştırmaların kaydı).   

 
Hiçbir kanun ya da sözleşme uyarınca kişisel verilerinizi AbbVie ile paylaşmanız gerekli değildir.  Ancak 
AbbVie destekli araştırmalara katılımınızı değerlendirmek ve sizinle olan ilişkisini sürdürmek amacıyla 
AbbVie, kişisel verilerinizi işleme ihtiyacı duymaktadır.  
 
Kişisel verilerinizi paylaşma 
AbbVie kişisel verilerinizi zaman zaman bu bildirimde tanımlanan amaçlarla bağlantılı olarak diğer 
taraflar ile paylaşabilir.  Özellikle kişisel verilerinizi aşağıdakilere sunuyoruz:  

• AbbVie grubu içerisindeki tüm işletmeler (ör. paylaşımlı bölgesel veya global veri tabanları 
durumunda) ve önerilen ya da güncel araştırma girişimleri ile bağlantılı olarak ortaklık 
yapabileceğimiz şirketler ve bireyler; 

http://www.clinicaltrialsregister.eu/
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• hukuk müşavirleri, denetçiler, IT hizmeti sağlayıcıları ve araştırma hizmet sağlayıcıları gibi 
AbbVie'ye mal ve hizmet sağlayan üçüncü taraf şirketler;  

• AbbVie'nin araştırmalarını yürüttüğü, bulunduğunuz ülkede ve diğer ülkelerde yer alan, Amerika 
Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere, etik komiteler ve hükümet yetkilileri; 

• AbbVie'nin çıkarlarını korumak için veya aksi halde kanun veya yasal sürecin gerektirdiği şekilde, 
bir mahkeme kararı uyarınca diğer üçüncü taraflar; ve  

• bir satış, birleşme veya kazanım durumunda AbbVie işlerinin güncel veya ileriye dönük satın 
alıcıları.  

 
Yukarıda tanımlanan şekilde kişisel verilerinizin paylaşılması, veri koruma ve gizlilik yasaları 
bulunduğunuz ülkedekine eşdeğer olmayabilen veya bulunduğunuz ülkedeki kadar koruyucu 
olmayabilen ülkeler de dahil olmak üzere başka ülkelere aktarılmasını içerebilir.  Yeterli seviyede veri 
koruma sağlandığından emin olmak için, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan AbbVie Inc. de dahil 
olmak üzere AbbVie şirketler grubu dahilinde kişisel verilerin aktarımı, dahili gizlilik sözleşmeleri 
kapsamında gerçekleştirilmektedir.  
 
AbbVie'nin hizmet sağlayıcılarını kullandığı veya kişisel verilere erişimi bulunan araştırma partnerleriyle 
işbirliği yaptığı durumlarda, bu hizmet sağlayıcıları veya araştırma partnerleri tarafından verilerinizin 
korunmasını ve kişisel verilerinizin bu veri koruma bildirimine uygun olarak işlenmesini ve başka hiçbir 
amaç doğrultusunda kullanılmamasını zorunlu tutmaktadır. Bulunduğunuz ülke dışındaki üçüncü 
taraflara yapılacak kişisel verilerinize dair her türlü aktarım, geçerli olan uluslararası veri aktarımı 
kısıtlamalarına uygun olarak yapılacaktır. 
 
Kişisel verilerinizin korunması ve muhafazası 
AbbVie, geçerli gizlilik ve veri güvenliği yasaları ile tutarlı şekilde kişisel verilerinizi korumak için uygun 
teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alacaktır.  AbbVie, kişisel verilerinizi işlemesi için üçüncü 
taraf bir hizmet sağlayıcı tuttuğunda, bu sağlayıcı dikkatlice seçilecek ve sağlayıcının kişisel verilerin 
gizliliğini ve güvenliğini koruması için uygun önlemler almasını zorunlu tutacaktır. AbbVie, araştırmayla 
ilgili yasa ve yönetmelikler tarafından daha uzun muhafaza süreleri zorunlu tutulmadıkça veya buna izin 
verilmedikçe, kişisel verilerinizi yalnızca katıldığınız AbbVie destekli araştırma hakkındaki kayıtları 
sakladığı sürece ve araştırmayla ilgili konularda sizinle işbirliği yapmaya devam ettiğimiz sürece 
muhafaza edecektir.   
 
Haklarınız 
Sizinle ilgili olarak işlediğimiz ve doğru olmayan verileri düzelttiğimiz ve eksik verileri tamamladığımız 
kişisel verilerinize erişim talep etmek için AbbVie ile irtibata geçebilirsiniz. Geçerli yasanın hükümleri ve 
gerekliliklerine göre, kişisel verilerinizi işlememize itiraz edebilir ve hakkınızda bulunan kişisel verileri 
silmemizi talep edebilir, bu gibi verilerin işlenmesini ve kişisel verilerinizin size veya diğer veri 
denetçilerine aktarılmasını kısıtlayabilirsiniz.  Haklarınızı uygulamak için abbvie.com/privacy-
inquiry.html üzerinden gizlilik sorgunuzu sunarak AbbVie ile irtibata geçebilirsiniz.  


