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Informacje dotyczące poufności i ochrony danych osobowych  

dla badaczy i członków zespołu badawczego 
biorących udział w badaniach klinicznych AbbVie 

 
 
Wprowadzenie 
AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG. z siedzibą na Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, Niemcy, jest firmą 
biofarmaceutyczną wchodzącą w skład międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się rozwojem 
wiodących metod leczenia i innowacji na całym świecie (w dalszej części dokumentu nazywanych łącznie 
„AbbVie”(. AbbVie dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Zbieramy i wykorzystujemy jedynie informacje niezbędne do osiągnięcia opisanych poniżej celów. 
Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG jest 
administratorem danych. 
 
Jakie dane osobowe zbieramy i dlaczego  
Przewidując Pana/Pani udział w działaniach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez AbbVie, możemy 
zbierać Pana/Pani dane osobowe. AbbVie może zbierać dane osobowe z różnych źródeł, m.in. bezpośrednio od 
Pana/Pani (np. z życiorysu lub z innych dokumentów i formularzy, które Pan dostarczył/Pani dostarczyła do 
AbbVie) oraz pośrednio (np. z ośrodka badawczego, w którym Pan/Pani pracuje lub prowadzi/wspiera badania 
kliniczne, bądź ze źródeł dostępnych publicznie, w tym dostępnych w Internecie, obejmujących strony takie jak 
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu oraz rejestry Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków 
dotyczące badaczy, którzy zostali wykluczeni, zdyskwalifikowani lub mają ograniczone uprawnienia). 
 
AbbVie może zbierać i wykorzystywać niektóre bądź wszystkie z następujących kategorii danych osobowych: 
• informacje osobiste, takie jak nazwisko, wiek, płeć i dane kontaktowe; 
• informacje zawodowe, takie jak miejsce zatrudnienia, stanowisko, tytuł naukowy, specjalizacja, kwalifikacje 

zawodowe i działalność naukowa (np. doświadczenie w zakresie badań klinicznych oraz udział we 
wcześniejszych bądź aktualnie prowadzonych badaniach klinicznych sponsorowanych przez AbbVie lub inne 
firmy), opublikowane wyniki badań akademickich, naukowych bądź artykuły oraz członkostwo  
w stowarzyszeniach i radach; 

• informacje finansowe, takie jak dane związane z wypłacaniem wynagrodzenia, w tym numer identyfikacji 
podatkowej oraz wysokość przelewanych przez nas należności;  

• informacje dotyczące kontaktów z AbbVie, m.in rodzaj odbytych spotkań, omawiane zagadnienia, 
Pana/Pani wiedza na temat naszych działań badawczych i produktów oraz związane z nimi pytania, jakie Pan 
zadawał/Pani zadawała.  

 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez AbbVie w następujących celach: 
• kontaktowania się z Panem/Panią, w tym planowania, organizowania i weryfikacji informacji związanych  

z prowadzeniem przez Pana/Panią badań klinicznych AbbVie; 
• dostarczania Panu/Pani informacji na temat planowanych przez AbbVie badań klinicznych, istotnych  

z punktu widzenia Pana/Pani wiedzy, zainteresowań i preferencji; 
• przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulacji (np. związanych z raportowaniem działań 

niepożądanych, lub z rejestracją badań klinicznych, w których bierze Pan/Pani udział, lub na poświęconych 
temu stronach internetowych, takich jak www.clinicaltrials.gov lub www.clinicaltrialsregister.eu, lub ze 
sprawozdawczością w zakresie przejrzystości działań oraz z przygotowywaniem raportów z badań 
klinicznych). 

 
Dane te są wykorzystywane z powodu naszego uzasadnionego zainteresowania utrzymaniem i optymalizacją 
relacji lub kontaktu z Panem/Panią w związku z prowadzonymi przez nas działaniami badawczymi, realizacją 
umów zawartych z Panem/Panią, a także w celu spełnienia zobowiązań prawych i regulacyjnych. Nie jest Pan 
zobowiązany/Pani zobowiązana przepisami prawa lub umowy do dostarczenia AbbVie swoich danych 
osobowych. Aby móc rozważyć Pana/Pani udział w badaniach klinicznych oraz w celu utrzymania naszej relacji, 
AbbVie jest zobowiązane do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych. 
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Udostępnianie danych osobowych 
AbbVie może okazjonalnie udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym stronom, w związku z realizacją celów 
opisanych w tym dokumencie. W szczególności możemy udostępnić Pana/Pani dane osobowe: 
• wszystkim spółkom powiązanym z AbbVie, w tym naszej spółce macierzystej AbbVie Inc. w Stanach 

Zjednoczonych oraz oddziałowi AbbVie w Pana/Pani kraju współpracującemu ze sponsorem, jeżeli taka 
sytuacja ma miejsce (np. w przypadku współdzielonych baz danych regionalnych lub ogólnoświatowych),  
a także firmom i osobom prywatnym, z którymi współpracujemy przy realizacji proponowanych bądź 
prowadzonych obecnie badań klinicznych; 

• stronom trzecim, które dostarczają towary lub usługi AbbVie, takim jak radcy prawni, audytorzy, dostawcy 
usług informatycznych oraz usług związanych z prowadzeniem badań klinicznych; 

• komisjom etycznym oraz organom rządowym z siedzibą zarówno w Pana/Pani kraju, jak i poza jego 
granicami, m.in. w Stanach Zjednoczonych, gdzie AbbVie prowadzi działalność badawczą; 

• innym stronom trzecim, na podstawie nakazu sądowego w celu ochrony interesów AbbVie, bądź jeżeli jest to 
wymagane przez prawo lub proces sądowy; 

• aktualnym lub potencjalnym nabywcom AbbVie w przypadku sprzedaży, fuzji lub przejęcia spółki. 
 
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 danych, dane osobowe przekazywane w ramach spółek powiązanych z AbbVie,  
w tym spółce AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych, będą udostępniane w ramach umów wewnętrznych,  
w oparciu o umowę modelową zatwierdzoną przez UE, dotyczącą przekazywania danych podmiotom 
kontrolującym. Kopię wyżej wspomnianej umowy można otrzymać poprzez kontakt mailowy pod adresem: 
privacyoffice@abbvie.com. 
 
W sytuacji, gdy AbbVie współpracuje z usługodawcami bądź partnerami w ramach prowadzenia badań klinicznych, 
którzy dysponują dostępem do danych osobowych, są oni zobowiązani chronić oraz przetwarzać Pana/Pani dane 
osobowe zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą poufności i ochrony danych osobowych i wyłącznie w celach 
opisanych powyżej. Wszelkie przekazanie danych osobowych stronom trzecim poza obszar Unii Europejskiej 
będzie realizowane zgodnie z ograniczeniami mającymi zastosowanie do międzynarodowego transferu danych  
w unijnym prawodawstwie dotyczącym ochrony danych, oraz w sytuacjach, w których jest to możliwe, również  
z wykorzystaniem obowiązujących w Unii Europejskiej wzorcowych umów dotyczących transferu danych do 
jednostek przetwarzających je. 
 
Zabezpieczanie i przechowywanie danych osobowych 
AbbVie zastosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Pana/Pani dane 
osobowe, zgodnie z właściwymi przepisami prawa dotyczącego ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.  
W sytuacji, gdy AbbVie zleci przetwarzanie danych stronie trzeciej, usługodawca ten zostanie wnikliwie wybrany  
i będzie zobowiązany stosować odpowiednie środki w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych 
osobowych. AbbVie przechowuje Pana/Pani dane osobowe jedynie przez okres współpracy z Panem/Panią  
w zakresie prowadzenia badań klinicznych, za wyjątkiem sytuacji, gdy dłuższy okres przechowywania informacji 
jest wymagany bądź dozwolony przez Dobrą Praktykę Kliniczną (GCP) oraz przepisy prawa i regulacje dotyczące 
badań klinicznych. 
 
Pana/Pani prawa 
Może Pan/Pani kontaktować 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. 
 
W celu skorzystania ze swoich praw może Pan/Pani skontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych 
AbbVie poprzez stronę abbvie.com/contactus.html i wybranie „Privacy Inquiry” lub poprzez przesłanie 
wiadomości e-mail na adres privacyoffice@abbvie.com lub listu na adres: Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden, 
Niemcy (do wiadomości: EU DPO). Jeżeli AbbVie nie będzie w stanie dostarczyć wnioskowanych danych, bądź 
spełnić Pana/Pani prośby, otrzyma Pan/Pani uzasadnienie tej decyzji. Ponadto ma Pan/Pani prawo złożyć skargę 
do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w swoim kraju. 
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