הצהרת פרטיות עבור חוקרים ועבור עובדים אחרים בצוות האתר
הלוקחים חלק במחקר של Pharmacyclics
הקדמה
חברת  ,Pharmacyclics LLCחברה בקבוצת  ,AbbVieשמשרדיה הרשומים נמצאים בכתובת East Arques Avenue, 995
 ,Sunnyvale, CA, U.S.A. 94085-4521וחברת  ,Pharmacyclics Switzerland GmbHחברה בקבוצת ,AbbVie
שמשרדיה הרשומים נמצאים בכתובת  ,Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, Switzerlandהן חברות ביופארמה
שחברות בקבוצה גלובלית של חברות שמתמקדות בפיתוח טיפולים מובילים וחידושים ברחבי העולם( .המונחים
" "Pharmacyclicsאו "אנו" כפי שיופיעו להלן יתייחסו לאותה ישות  Pharmacyclicsמבין אלה שהוגדרו לעיל שהיא נותנת
החסות למחקר הספציפי שלך) .אנו ב Pharmacyclics-מקפידים לציית לכל החוקים החלים בעת עיבודו של מידע אישי .אנו אך
ורק אוספים ומעבדים את המידע הנחוץ לשם מימוש המטרות הפורטות להלן Pharmacyclics .היא הישות השולטת במידע ,כפי
שמונח זה מוגדר בחוקי הגנת המידע הרלוונטיים.
מידע אישי שלך שאנו אוספים והסיבות לאיסופו
כהכנה להשתתפותך בפעילויות המחקר והפיתוח של  Pharmacyclicsוכחלק מהשתתפותך בפעילויות אלה ,אנו עשויים לאסוף
מידע אישי שלך Pharmacyclics .ו/או ארגון המחקר החיצוני שעימו התקשרה (– Contract Research Organization
" )"CROהפועל בשמה עשויים לאסוף מידע אישי מעין זה ממגוון מקורות ,לרבות ישירות ממך (למשל ,ממסמכי קורות החיים
שלך או מכל מסמך או טופס אחר שתגיש אל  Pharmacyclicsו/או ל CRO-הפועל בשמה) ובאופן עקיף (למשל ,ממרכז המחקר
שבו אתה עובד או מנהל פעילויות מחקר או תומך בהן ,או ממקורות הזמינים לציבור ,לרבות מקורות הזמינים ברשת האינטרנט,
שעשויים לכלול אתרי אינטרנט כמו  ,www.clinicaltrialsregister.eu ,www.clinicaltrials.govוהרשימות של מנהל המזון
והתרופות האמריקאי של חוקרים קליניים שרישיונם נשלל ,שנפסלו או שכפופים למגבלות).
 Pharmacyclicsעשויה לאסוף ולעשות שימוש במידע אישי מהקטגוריות הבאות ,כולן או חלקן:
• פרטים אישיים ,כמו שם ,גיל ,מגדר ופרטים ליצירת קשר;
• פרטים מקצועיים ,כמו המקום שבו אתה פועל ,תפקידך ,התחום הרפואי שבו אתה פועל ,הכישורים המקצועיים והפעילויות
המדעיות שלך (כגון ניסי ון קודם במחקרים קליניים והשתתפות במחקרים קליניים קודמים או עתידיים עם ,Pharmacyclics
 AbbVieוחברות אחרות) ,פרסומים של מחקרים ומאמרים אקדמיים או מדעיים וחברות במועצות ובאיגודים מקצועיים;
• פרטים פיננסיים ,כגון פרטים הקשורים לתשלום ,לרבות מספר מזהה לצורכי מס והסכומים שאנו משלמים לך; וכן
• פרטים על אינטראקציות שלך עימנו  ,כגון סוג הפגישות שקיימנו ,הנושאים ששוחחנו עליהם ,הידע שצברת בנוגע לפעילויות
המחקר ולמוצרים שלנו והשאלות שהצגת בנוגע אליהם.
המידע האישי שלך יעובד על ידי  Pharmacyclicsלמימוש המטרות הבאות:
• ניהול מערכת היחסים שלנו עימך ,לרבות תכנון ,ארגון וסקירה של פעילויות המחקר שנבצע איתך וליצירת קשר עימך;
• כדי לסייע להבטיח שהמידע שאנו מספקים לך בנוגע לפעילויות המחקר המתוכננות של  Pharmacyclicsרלוונטי לתחומי
המומחיות ,לתחומי העניין ולהעדפות שלך; וכן
• לשם ציות לחוקים ולתקנות החלים (למשל ,בכל הקשור לדיווח בנושא בטיחות התרופות ,רישום ציבורי של המחקרים
הקליניים שבהם אתה משתתף באתרי אינטרנט שנועדו לתכלית זו ,כגון  www.clinicaltrials.govאו
 ,www.clinicaltrialsregister.euדיווחים לשמירה על שקיפות ומילוי דוחות על מחקרים קליניים).
אינך נדרש על פי חוק או חוזה להעביר את המידע האישי שלך אל  .Pharmacyclicsאולם ,כדי לשקול את מועמדותך להשתתפות
במחקרים של  Pharmacyclicsוכדי לשמור על מערכת היחסים שלנו עימך Pharmacyclics ,צריכה לעבד את המידע האישי
שלך.
שיתוף המידע האישי שלך
 Pharmacyclicsעש ויה מעת לעת לחלוק את המידע האישי שלך עם אחרים בקשר למימוש המטרות שפורטו לעיל .ובפרט ,אנו
עשויים להפוך את המידע האישי שלך לזמין עבור:
• כל הישויות החברות בקבוצת  ,AbbVieלרבות חברת האם שלנו  ,AbbVie Inc.שמשרדיה ממוקמים בארה"ב ,וכן עבור כל
החברות והיחידים שעשויים לפעול בשיתוף עימנו בקשר ליוזמות מחקר מוצעות או כאלה שמתבצעות בפועל;
• חברות מצד שלישי שמספקות טובין ושירותים אל  ,Pharmacyclicsכגון  CROהפועלים בשמנו ,יועצים משפטיים ,מבקרים,
ספקי שירותי מערכות מידע ,וספקי שירותי ניסויים קליניים;
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•
•
•

ועדות אתיקה ורשויות ממשל הן בארץ המושב שלך והן בארצות אחרות ,לרבות בארה"ב ,שבה  Pharmacyclicsמקיימת את
פעילויות המחקר שלה;
צדדים שלישיים אחרים בהתאם לצו בית משפט ,כדי להגן על האינטרסים של  Pharmacyclicsאו בכל מקרה אחר שבו הדבר
נדרש על פי חוק או כחלק מהליך משפטי; וכן
רוכשים פוטנציאליים או בפועל של עסקיה של  ,Pharmacyclicsבמקרה של מכירה ,מיזוג או רכישה.

שיתוף המידע האישי שלך כמפורט לעיל עשוי לכלול את העברתו לארצות אחרות ,לרבות ארצות שאינן ארץ המושב שלך ,שחוקי
הגנת המידע שלהן עשויים להיות שונים מאלה הקיימים ב ארץ המושב שלך ,או עשויים להציע הגנה פחותה בהשוואה לחוקים
החלים בארץ במושב שלך .כדי להבטיח שמידע זוכה לרמה נאותה של הגנה ,מידע אישי מועבר בין חברות בתוך קבוצת ,AbbVie
לרבות אל חברת  AbbVie Inc.בארה"ב ,אך ורק בכפוף להסכמי פרטיות פנימיים.
במקרים שבהם  Pharmacyclicsמשתמש בספקי שירותים או פועלת בשיתוף עם שותפי המחקר שלה שנהנים מגישה למידע אישי,
היא דורשת מאותם ספקי שירותים ושותפי מחקר להגן על המידע שלך ולעבד את המידע האישי שלך בהתאם להוראותיה של הודעת
פרטיות זו ,ולא לשום מטרה אחרת .כל העברה של מידע אישי לצדדים שלישיים מחוץ לארץ מושבך תתבצע תוך ציות למגבלות
החלות על העברות מידע בין ארצות.
אבטחת המידע האישי שלך ושמירתו
 Pharmacyclicsתשתמש באמצעי האבטחה הטכניים והארגוניים הנאותים כדי להגן על המידע האישי שלך ,באופן העולה בקנה
אחד עם חוקי הפרטיות ואבטחת המידע החלים .כאשר  Pharmacyclicsשוכרת את שירותיו של ספק שירותים מצד שלישי לשם
עיבודו של מידע אישי ,אותו ספק נבחר בקפידה ונדרש להשתמש באמצעים נאותים כדי להגן על סודיותו של מידע אישי ועל חסיונו.
 Pharmacyclicsשומרת את המידע האישי שלך רק כל עוד אנו ממשיכים לעבוד בשיתוף עימך על נושאים הקשורים למחקר ,אלא
אם כן תקופת שמירה ארוכה יותר נדרשת או מותרת בהתאם לשיטות העבודה המומלצות למחקרים קליניים ( Good Clinical
 )GCP – Practicesאו בהתאם לחוקים ולתקנות הקשורים לניסויים קליניים.
הזכויות שלך
הנך רשאי ליצור קשר עם  Pharmacyclicsכדי לבקש גישה למידע האישי שלך שנמצא בידינו ,וכדי לבקש מאיתנו לתקן מידע
שגוי ולהשלים מידע חסר .בהתאם לתנאים ולדרישות הקבועים בחוק החל ,הנך רשאי להתנגד לעיבוד המידע האישי שלך על ידינו
ולבקש מאיתנו למחוק מידע אישי שלך ,להגביל את עיבודו של מידע מעין זה ולהעביר את המידע האישי שלך לישות אחרת השולטת
במידע .למימוש זכויותיך ,צור קשר עם  Pharmacyclicsבאמצעות הגשת שאילתת הפרטיות שלך באתר abbvie.com/privacy-
.inquiry.html
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