Δήλωση απορρήτου για τους Ερευνητές και
το λοιπό προσωπικό του κέντρου
Συμμετοχή στην Έρευνα της Pharmacyclics
Εισαγωγή
Η Pharmacyclics LLC, μια εταιρεία της AbbVie, με έδρα στη διεύθυνση 995 East Arques Avenue,
Sunnyvale, CA, U.S.A. 94085-4521 και η Pharmacyclics Switzerland GmbH, μια εταιρεία της AbbVie,
με έδρα στη διεύθυνση Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, Ελβετία, είναι βιοφαρµακευτικές
εταιρείες που αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου ομίλου εταιρειών που εστιάζει στην ανάπτυξη
κορυφαίων θεραπειών και καινοτομιών παγκοσμίως. (Στο εξής, ως «Pharmacyclics» ή «εμείς» νοείται
η ανωτέρω οντότητα της Pharmacyclics που είναι ο χορηγός της συγκεκριμένης μελέτης που σας
αφορά.) Στη Pharmacyclics, φροντίζουμε ιδιαίτερα για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τις απαραίτητες
πληροφορίες για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται παρακάτω. Κατά την έννοια της
ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων, η Pharmacyclics είναι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας των δεδομένων.
Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και γιατί
Εν αναμονή και στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της
Pharmacyclics, ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Η Pharmacyclics
ή/και ο Επί σύμβαση ερευνητικός οργανισμός («CRO») που έχει ορίσει, δύναται να συλλέγει τέτοιου
είδους προσωπικά δεδομένα από διάφορες πηγές, για παράδειγμα απευθείας από εσάς (π.χ. μέσω
βιογραφικών σημειωμάτων ή άλλων εγγράφων ή εντύπων που παρέχετε στη Pharmacyclics) και
έμμεσα (π.χ. από το ερευνητικό κέντρο στο οποίο εργάζεστε ή διεξάγετε/υποστηρίζετε ερευνητικές
δραστηριότητες ή από δημόσια διαθέσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που είναι διαθέσιμες
στο διαδίκτυο και μπορεί να περιλαμβάνουν ιστότοπους όπως το www.clinicaltrials.gov, το
www.clinicaltrialsregister.eu, καθώς και από τις λίστες αποκλεισμού και περιορισμού του Οργανισμού
Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών για κλινικούς ερευνητές).
Η Pharmacyclics ή/και ο CRO που έχει ορίσει δύναται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί ορισμένες ή
όλες τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν:
• προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομα, η ηλικία, το φύλο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας
• επαγγελματικές λεπτομέρειες, όπως ο τόπος δραστηριότητάς σας, η θέση εργασίας σας, ο
ιατρικός τομέας στον οποίο δραστηριοποιείστε, τα επαγγελματικά προσόντα και οι επιστημονικές
σας δραστηριότητες (όπως προηγούμενη εμπειρία σε κλινικές δοκιμές και συμμετοχή σε
προηγούμενες ή εκκρεμείς ερευνητικές μελέτες με τη Pharmacyclics, την AbbVie και άλλες
εταιρείες), δημοσίευση ακαδημαϊκών ή επιστημονικών ερευνών και άρθρων και συμμετοχή σε
συλλόγους και συμβούλια
• οικονομικά στοιχεία, όπως πληροφορίες σχετικά με πληρωμές, συμπεριλαμβανομένου του
αριθμού φορολογικού μητρώου και των ποσών που καταβάλλουμε σε εσάς και
• λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεων με εμάς, όπως συναντήσεις που έχουμε
πραγματοποιήσει, θέματα που συζητήθηκαν, στοιχεία που γνωρίζετε και ερωτήσεις που έχετε
υποβάλει σχετικά με τις ερευνητικές μας δραστηριότητες και τα προϊόντα μας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Pharmacyclics για τους
ακόλουθους σκοπούς:
• διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της οργάνωσης και
του ελέγχου της έρευνας που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με εσάς και της επικοινωνίας μαζί
σας
• διασφάλιση του ότι σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις προγραμματισμένες ερευνητικές
δραστηριότητες της Pharmacyclics ή/και της AbbVie, οι οποίες σας αφορούν δεδομένης της
εμπειρογνωμοσύνης, των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεών σας και
• συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. σε σχέση με τη
φαρμακοεπαγρύπνηση, τη δημόσια καταχώριση των κλινικών μελετών στις οποίες συμμετέχετε
σε ιστότοπους που έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό, όπως οι www.clinicaltrials.gov ή
www.clinicaltrialsregister.eu, την υποβολή εκθέσεων διαφάνειας και τη συμπλήρωση εκθέσεων
κλινικών μελετών).
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Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι το νόμιμο συμφέρον μας να διατηρούμε και να
βελτιστοποιούμε τη σχέση ή την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο των ερευνητικών μας
δραστηριοτήτων, της εκτέλεσης συμβάσεων που συνάπτονται μαζί σας ή σας αφορούν και της
συμμόρφωσης με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Δεν απαιτείται από τον νόμο ή από κάποια
σύμβαση να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα στη Pharmacyclics ή/και στον CRO της. Ωστόσο,
για να εξετάσουμε την πιθανότητα συμμετοχής σας σε ερευνητικές μελέτες της Pharmacyclics και να
διατηρήσουμε τη σχέση μας μαζί σας, η Pharmacyclics πρέπει να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας
δεδομένα.
Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων
Η Pharmacyclics μπορεί να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους, κατά καιρούς, στο
πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Συγκεκριμένα, ενδέχεται να
διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:
• όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου AbbVie, συμπεριλαμβανομένης της AbbVie Inc. που
εδρεύει στις ΗΠΑ ως μητρική εταιρεία μας, καθώς και εταιρείες και άτομα με τα οποία ενδέχεται
να συνεργαστούμε σε σχέση με προτεινόμενες ή τρέχουσες ερευνητικές πρωτοβουλίες
• τρίτες εταιρείες που παρέχουν αγαθά ή υπηρεσίες στη Pharmacyclics, όπως ο καθορισμένος CRO
για τη μελέτη, νομικοί σύμβουλοι, ελεγκτές, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και πάροχοι
υπηρεσιών κλινικών δοκιμών
• επιτροπές δεοντολογίας και κυβερνητικές αρχές τόσο στη χώρα σας όσο και σε άλλες χώρες,
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου η Pharmacyclics διεξάγει τις ερευνητικές
της δραστηριότητες
• άλλα τρίτα μέρη βάσει δικαστικής απόφασης, για την προστασία των συμφερόντων της
Pharmacyclics ή όπου απαιτείται διαφορετικά βάσει νόμου ή νομικής διαδικασίας και
• υπάρχοντες ή πιθανούς αγοραστές της Pharmacyclics σε περίπτωση πώλησης, συγχώνευσης ή
εξαγοράς.
Η κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται παραπάνω μπορεί να
συνεπάγεται τη διαβίβασή τους σε χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, των οποίων η
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμη ή να μην
παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας με τη νομοθεσία που ισχύει στη χώρα διαμονής σας. Για να
διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, η διαβίβαση προσωπικών
δεδομένων εντός του ομίλου εταιρειών AbbVie, συμπεριλαμβανομένης της AbbVie Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες, πραγματοποιείται βάσει εσωτερικών συμφωνιών, οι οποίες ενσωματώνουν το υπόδειγμα
σύμβασης της ΕΕ για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε υπεύθυνους επεξεργασίας. Μπορείτε να λάβετε
ένα αντίγραφο της συμφωνίας αποστέλλοντας email στο privacyoffice@abbvie.com.
Όταν η Pharmacyclics χρησιμοποιεί παρόχους υπηρεσιών ή συνεργάζεται με ερευνητικούς εταίρους της
που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, απαιτεί από τους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών και
ερευνητικούς εταίρους να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας
δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων και για κανέναν άλλο σκοπό.
Τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτα μέρη εκτός ΕΕ θα πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τους διεθνείς περιορισμούς διαβίβασης δεδομένων που ισχύουν βάσει της νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης, όπου ενδείκνυται, της χρήσης υποδειγμάτων
συμβάσεων της ΕΕ για τις διαβιβάσεις δεδομένων σε εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων.
Ασφάλεια και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων
Η Pharmacyclics θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί απορρήτου και
ασφάλειας των δεδομένων. Σε περιπτώσεις που η Pharmacyclics διατηρεί τρίτο πάροχο υπηρεσιών
για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, ο εν λόγω πάροχος θα επιλέγεται προσεκτικά και θα
υποχρεούται να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέτρα για την προστασία της εμπιστευτικότητας και της
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Η Pharmacyclics διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο
για όσο διάστημα συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε μαζί σας σε θέματα που σχετίζονται με την έρευνα,
εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης βάσει Ορθών κλινικών
πρακτικών (GCP) και νόμων και κανονισμών που αφορούν τις κλινικές δοκιμές.
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Τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Pharmacyclics για να ζητήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα
που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, καθώς και για να διορθώσουμε ανακριβή δεδομένα και να
συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπή δεδομένα. Σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς
και να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, να περιορίσουμε την
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων και να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εσάς ή σε
άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Εκπρόσωπο Προστασίας Δεδομένων για
την ΕΕ της Pharmacyclics, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG ή τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων
για την ΕΕ της Pharmacyclics υποβάλλοντας το αίτημά σας σχετικά με το απόρρητο στη διεύθυνση
abbvie.com/privacy-inquiry.html ή μέσω ταχυδρομικής επιστολής προς την AbbVie Deutschland
GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Γερμανία (υπόψη: Υπεύθυνου προστασίας
δεδομένων ΕΕ). Εάν η Pharmacyclics δεν είναι σε θέση να παράσχει τα ζητούμενα δεδομένα ή να
ικανοποιήσει το αίτημά σας, θα σας δοθούν οι λόγοι για αυτήν την απόφαση. Επιπλέον, έχετε
δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική αρχή προστασίας δεδομένων.
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