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Oznámení o ochraně soukromí pro zkoušející a další personál pracoviště  
účastnící se výzkumu organizovaného společností AbbVie 

 
Úvod 
Společnost AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG se sídlem na adrese Mainzer Straße 81, 65189 
Wiesbaden, Německo je biofarmaceutická společnost, která je součástí globální skupiny společností 
zaměřených na vývoj nových typů léčby a globálních inovací (dále jen společně „AbbVie“ nebo „my“). Ve 
společnosti AbbVie věnujeme velkou péči zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými zákony. 
Shromažďujeme a používáme pouze informace nutné pro dosažení níže popsaných účelů. Ve smyslu 
příslušného zákona o ochraně údajů je společnost AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG  správcem údajů.  
 
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, a důvod shromažďování 
Při očekávání a v rámci Vaší účasti ve výzkumných a vývojových aktivitách společnosti AbbVie můžeme 
shromažďovat osobní údaje o Vás. Společnost AbbVie může shromažďovat takové osobní údaje z 
různých zdrojů, a to přímo od Vás (např. z Vašich životopisů nebo jiných dokumentů či formulářů, které 
jste poskytli společnosti AbbVie) a nepřímo (např. z výzkumného pracoviště, kde pracujete nebo 
provádíte/podporujete výzkumné aktivity nebo z veřejně dostupných zdrojů, včetně těch, které jsou k 
dispozici online a které mohou zahrnovat webové stránky jako např. clinicaltrials.gov, 
www.clinicaltrialsregister.eu  a ze seznamu pro klinické zkoušející, kteří mají zákaz, jsou diskvalifikováni 
nebo mají omezení při provádění klinických hodnocení).  
 
Společnost AbbVie může shromažďovat a používat některé nebo všechny následující kategorie osobních 
údajů: 
• osobní údaje, jako je Vaše jméno, věk, pohlaví a kontaktní údaje; 
• pracovní údaje, jako je místo vykonávání praxe, pracovní pozice, obor medicíny, kterým se 

zabýváte, Vaše odborná kvalifikace a vědecké aktivity (jako jsou předchozí zkušenosti z klinických 
hodnocení a účast v minulých nebo dosud probíhajících výzkumných klinických hodnoceních 
společnosti AbbVie a dalších společností), publikace a články v akademických nebo vědeckých 
výzkumných časopisech a členství v asociacích a výborech; 

• finanční údaje, jako jsou informace související s platbou, včetně daňového identifikačního čísla a 
výše platby, kterou Vám uhradíme a 

• podrobnosti o interakcích s námi, jako například, jaký typ setkání jsme měli, projednávaná témata, 
Vaše znalosti a otázky, které jste měli ohledně našich výzkumných aktivit a produktů. 

 
Vaše osobní údaje budou zpracovány společností AbbVie pro následující účely:  
• řízení našeho vztahu s Vámi, včetně plánování, organizace a kontroly výzkumu, který s Vámi 

provádíme a kontaktování Vás; 
• pomoc při zajištění toho, že Vám poskytneme informace o plánovaných výzkumných činnostech 

společnosti AbbVie, které jsou relevantní s ohledem na Vaše odborné znalosti, zájmy a preference; 
• dodržování platných zákonů a předpisů (např. v souvislosti s farmakovigilancí, registrací klinických 

hodnocení, kterých se účastníte na webových stránkách určených pro tento účel, jako je 
www.clinicaltrials.gov nebo www.clinicaltrialsregister.eu, hlášení o transparentnosti a vyplňování 
zpráv o provádění klinických hodnocení).  

 
Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem na udržování a optimalizaci vztahu nebo 
spojení s Vámi s ohledem na naše výzkumné aktivity, provádění smlouvy uzavřené s Vámi nebo týkající 
se Vás a dodržování právních a regulačních závazků. Podle zákona nebo smlouvy nemusíte poskytovat 
společnosti AbbVie své osobní údaje. Abyste však mohli být posouzeni pro účast ve výzkumných 
klinických hodnoceních společnosti AbbVie a pro udržení našeho vztahu s Vámi, musí společnost AbbVie 
zpracovat Vaše osobní údaje.  
 
Sdílení Vašich osobních údajů 
Společnost AbbVie může čas od času sdílet Vaše osobní údaje s ostatními v souladu s účely popsanými v 
tomto oznámení.  Vaše osobní údaje můžeme předávat zvláště:  

• všem pobočkám v rámci skupiny AbbVie, včetně společnosti AbbVie Inc., která sídlí v USA jako 
naše mateřská společnost a pobočky společnosti AbbVie ve Vaší zemi, která pomáhá zadavateli, 
je-li to vhodné (např. v případě sdílených regionálních nebo globálních databází) a společnostem 
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a jednotlivcům, s nimiž můžeme spolupracovat v souvislosti s navrhovanými nebo reálnými 
výzkumnými iniciativami;  

• společnostem třetích stran, které dodávají zboží nebo služby společnosti AbbVie, například právním 
poradcům, auditorům, poskytovatelům služeb IT a poskytovatelům služeb klinického hodnocení;  

• etickým komisím a vládním úřadům nacházejícím se jak ve Vaší zemi, tak v dalších zemích, včetně 
Spojených států, kde společnost AbbVie provádí své výzkumné aktivity;  

• dalším třetím stranám na základě soudního příkazu k ochraně zájmů společnosti AbbVie nebo pokud 
to vyžaduje zákon nebo právní postup a   

• skutečným nebo budoucím subjektům, kteří kupují obchodní aktivity společnosti AbbVie v případě 
prodeje, fúze nebo akvizice.  

 
Sdílení Vašich osobních údajů, jak je popsáno výše, může zahrnovat jejich zasílání do zemí mimo EU/EHP, 
jejichž zákony o ochraně osobních údajů a soukromí nemusí být stejné nebo nemusí nabízet takovou 
míru ochrany, jako zákony, které platí ve Vaší zemi.  Aby byla zajištěna přiměřená úroveň ochrany údajů, 
jsou osobní údaje odesílané v rámci skupiny společností AbbVie, včetně společnosti AbbVie Inc. ve 
Spojených státech, na základě interních dohod, které zahrnují vzorovou smlouvu platnou pro EU pro 
přenos dat kontrolorům. Kopii smlouvy můžete získat tak, že odešlete email na 
privacyoffice@abbvie.com.  
 
Pokud společnost AbbVie využívá poskytovatele služeb nebo spolupracuje se svými výzkumnými 
partnery, kteří mají přístup k osobním údajům, vyžaduje od těchto poskytovatelů služeb a výzkumných 
partnerů ochranu Vašich údajů a zpracování Vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o 
ochraně údajů a pro žádný jiný účel. Jakékoli předávání osobních údajů třetím stranám mimo EU bude 
prováděno v souladu s mezinárodními omezeními po přenos údajů, které platí podle právních předpisů 
EU o ochraně údajů, je-li vhodné, prostřednictvím použití modelových smluv platných v EU pro odesílání 
dat zpracovatelům. 
 
Zabezpečení a uchování Vašich osobních údajů  
Společnost AbbVie přijme příslušná technická a organizační opatření pro ochranu Vašich osobních údajů 
v souladu s příslušnými zákony na ochranu soukromí a zabezpečení údajů. Pokud si společnost AbbVie 
najme poskytovatele třetí strany za účelem zpracování osobních údajů, bude takový poskytovatel vybrán 
pečlivě a bude muset používat vhodná opatření pro ochranu důvěrnosti a zabezpečení Vašich osobních 
údajů. Společnost AbbVie bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze tak dlouho, dokud s Vámi 
spolupracuje v záležitosti výzkumu, pokud není nutná nebo povolená delší doba uchovávání podle 
správné klinické praxe (SKP) a zákonů a regulačních opatření souvisejících s klinickým hodnocením.  
 
Vaše práva 
Můžete kontaktovat společnost AbbVie a požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás 
zpracováváme, a požádat o opravu nepřesných údajů a doplnění jakýchkoli neúplných údajů. V souladu 
s podmínkami a požadavky platného zákona můžete vznést námitku proti tomu, že zpracováváme Vaše 
osobní údaje a můžete požádat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, abychom omezili zpracování 
těchto údajů a tomu, aby byly Vaše osobní údaje předávány Vám nebo jinému kontrolorovi údajů.  
 
Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na pracovníka EU pro ochranu údajů společnosti AbbVie zasláním 
svého dotazu týkajícího se ochrany osobních údajů na stránkách abbvie.com/contactus.html v části 
„Zásady ochrany soukromí“ nebo poštou na adresu Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Německo (k 
rukám: EU DPO). Pokud nebude společnost AbbVie schopna poskytnout požadované údaje nebo splnit 
Váš požadavek, obdržíte důvody takového rozhodnutí. Kromě toho máte nárok na podání stížnosti u 
Vašeho lokálního úřadu zabývajícího se ochranou Vašich údajů.  


