Informacja o polityce prywatności dla badaczy i innego personelu ośrodka
Udział w badaniu spółki Pharmacyclics
Wprowadzenie
Pharmacyclics LLC, spółka AbbVie, ze statutową siedzibą pod adresem 995 East Arques Avenue,
Sunnyvale, CA, USA 94085-4521, oraz Pharmacyclics Switzerland GmbH, spółka AbbVie, ze statutową
siedzibą pod adresem Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, Szwajcaria, to firmy biofarmaceutyczne,
będące częścią globalnej grupy spółek skupiającej się na opracowywaniu wiodących metod leczenia i
innowacji na całym świecie. (Dalej termin „Pharmacyclics” lub „my” odnosi się do podmiotu
Pharmacyclics wskazanego powyżej, będącego sponsorem określonego badania, w którym bierze
Pan/Pani udział.) W Pharmacyclics dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych
odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbieramy i wykorzystujemy wyłącznie informacje
niezbędne do realizacji celów opisanych poniżej. W rozumieniu obowiązujących przepisów dotyczących
ochrony danych Pharmacyclics jest administratorem danych.
Dane osobowe zbierane przez nas na Pana/Pani temat i powód ich zbierania
W oczekiwaniu i w ramach Pana/Pani udziału w działaniach badawczych i rozwojowych Pharmacyclics
możemy zbierać dane osobowe na Pana/Pani temat. Pharmacyclics i/lub wyznaczona przez nią
organizacja prowadząca badania na zlecenie (Contract Research Organization, „CRO”) mogą zbierać takie
dane osobowe z różnych źródeł, w tym bezpośrednio od Pana/Pani (np. z Pana/Pani CV bądź innych
dokumentów lub formularzy przekazanych przez Pana/Panią Pharmacyclics) i pośrednio (np. z ośrodka
badawczego, w którym Pan/Pani pracuje lub prowadzi/wspiera działania badawcze, bądź z publicznie
dostępnych źródeł, w tym tych dostępnych online, które mogą obejmować witryny internetowe, takie
jak www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu, oraz prowadzonych przez amerykańską
Agencję ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA) List badaczy klinicznych
pozbawionych prawa wykonywania zawodu, wykluczonych oraz objętych zakazem (Debarment and
Disqualified and Restricted Lists).
Pharmacyclics i/lub wyznaczona przez nią CRO mogą zbierać i wykorzystywać niektóre lub wszystkie
następujące kategorie danych osobowych:
• dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, wiek, płeć i dane kontaktowe;
• dane zawodowe, takie jak miejsce praktyki, tytuł służbowy, dziedzina medycyny, którą się
Pan/Pani zajmuje, Pana/Pani kwalifikacje zawodowe i działalność naukowa (np. wcześniejsze
doświadczenie w zakresie badań klinicznych i udział w przeszłych lub trwających badaniach
naukowych prowadzonych przez Pharmacyclics, AbbVie i inne firmy), publikacje badań naukowych
lub akademickich oraz artykułów, a także członkostwo w stowarzyszeniach i radach;
• dane finansowe, takie jak dane związane z płatnościami, w tym numer identyfikacji podatkowej i
kwoty płatności, których dokonujemy na Pana/Pani rzecz; oraz
• dane dotyczące kontaktów z nami, np. jakiego rodzaju spotkania organizowaliśmy, omówione
tematy, Pana/Pani wiedza na temat i pytania dotyczące naszych działań badawczych i produktów.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Pharmacyclics w następujących celach:
• zarządzanie naszymi relacjami z Panem/Panią, w tym planowanie, organizowanie i analizowanie
prowadzonych przez nas badań z Pana/Pani udziałem, oraz kontaktowanie się z Panem/Panią;
• pomoc w zapewnieniu, że przekazujemy Panu/Pani informacje na temat planowanych działań
badawczych Pharmacyclics i/lub AbbVie, które są istotne z uwagi na Pana/Pani wiedzę,
zainteresowania i preferencje; oraz
• przestrzeganie obowiązujących przepisów i regulacji (np. w związku z nadzorem nad
bezpieczeństwem farmakoterapii, publiczną rejestracją badań klinicznych, w których Pan/Pani
uczestniczy w przeznaczonych do tego celu witrynach internetowych, takich jak
www.clinicaltrials.gov lub www.clinicaltrialsregister.eu, przejrzystą sprawozdawczością i
wypełnianiem raportów z badania klinicznego).
Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na utrzymaniu i
optymalizacji relacji lub związku z Panem/Panią w odniesieniu do naszych działań badawczych,
realizacji umowy zawartej z Panem/Panią lub dotyczącej Pana/Pani, oraz przestrzeganiu zobowiązań
prawnych i regulacyjnych. Nie jest Pan/Pani zobowiązany/-a na mocy prawa lub umowy do
przekazywania swoich danych osobowych Pharmacyclics ani jej CRO. Niemniej jednak, aby rozważyć
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Pana/Pani udział w badaniach naukowych Pharmacyclics i utrzymywać nasze relacje z Panem/Panią,
Pharmacyclics musi przetwarzać Pana/Pani dane osobowe.
Udostępnianie Pana/Pani danych osobowych
Pharmacyclics może niekiedy udostępniać Pana/Pani dane osobowe innym osobom w związku z celami
opisanymi w niniejszej informacji. W szczególności możemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe:
• wszystkim jednostkom stowarzyszonym w grupie AbbVie, w tym AbbVie Inc. z siedzibą w USA jako
naszej spółce macierzystej, oraz firmom i osobom, z którymi możemy podejmować współpracę w
związku z proponowanymi lub faktycznymi inicjatywami badawczymi;
• firmom zewnętrznym, które dostarczają towary lub usługi Pharmacyclics, na przykład wyznaczonej
CRO dla badania, radcy prawnemu, audytorom, dostawcom usług IT oraz usługodawcom
świadczącym usługi w zakresie badań klinicznych;
• komisjom bioetycznym i organom rządowym zlokalizowanym zarówno w Pana/Pani kraju, jak i w
innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, gdzie Pharmacyclics prowadzi swoje działania
badawcze;
• innym stronom trzecim zgodnie z nakazem sądowym w celu ochrony interesów Pharmacyclics lub
jeśli wymagają tego przepisy lub procedura prawna; oraz
• rzeczywistym lub potencjalnym nabywcom spółki Pharmacyclics w przypadku sprzedaży, fuzji lub
przejęcia.
Udostępnianie Pana/Pani danych osobowych w sposób opisany powyżej może obejmować
przekazywanie ich do krajów, w tym krajów spoza UE/EOG, w których przepisy dotyczące ochrony
danych i prywatności mogą nie być równoważne lub tak restrykcyjne, jak obowiązujące w Pana/Pani
kraju zamieszkania. Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych, przekazywanie danych
osobowych w ramach grupy spółek AbbVie, w tym do AbbVie Inc. w Stanach Zjednoczonych, odbywa się
na mocy umów wewnętrznych, które uwzględniają umowy modelowe UE dotyczące przekazywania
danych administratorom. Egzemplarz umowy można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres
privacyoffice@abbvie.com.
W przypadku, gdy Pharmacyclics korzysta z usługodawców lub współpracuje z partnerami badawczymi,
którzy mają dostęp do danych osobowych, wymaga od takich usługodawców i partnerów badawczych
ochrony Pana/Pani danych i przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją
o ochronie danych i w żadnym innym celu. Wszelkie transfery danych osobowych stronom trzecim spoza
UE będą odbywać się zgodnie z międzynarodowymi ograniczeniami dotyczącymi przekazywania danych
obowiązującymi na mocy unijnych przepisów dotyczących ochrony danych, w tym w stosownych
przypadkach, przy wykorzystaniu umów modelowych UE dotyczących przekazywania danych
podmiotom przetwarzającym.
Zabezpieczanie i przechowywanie Pana/Pani danych osobowych
Pharmacyclics wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony
Pana/Pani danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i
bezpieczeństwa danych. W przypadku zatrudnienia przez Pharmacyclics zewnętrznego usługodawcy w
celu przetwarzania danych osobowych, dostawca ten zostanie starannie wybrany i zobowiązany do
stosowania odpowiednich środków w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.
Pharmacyclics przechowuje Pana/Pani dane osobowe wyłącznie tak długo, jak długo trwa współpraca z
Panem/Panią w sprawach związanych z badaniem, chyba że dłuższy okres przechowywania jest
wymagany lub dozwolony przez Dobre praktyki kliniczne (GCP) oraz przepisy i regulacje dotyczące
badania klinicznego.
Pana/Pani prawa
Może Pan/Pani skontaktować się z Pharmacyclics w celu zażądania dostępu do danych osobowych, które
przetwarzamy na Pana/Pani temat oraz korekty niedokładnych danych i uzupełnienia wszelkich
niekompletnych danych. Zgodnie z warunkami i wymogami obowiązującego prawa może Pan/Pani
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas swoich danych osobowych oraz zażądać usunięcia
danych osobowych na Pana/Pani temat, ograniczenia przetwarzania takich danych i przesłania swoich
danych osobowych Panu/Pani lub innemu administratorowi danych.
Aby skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw, należy skontaktować się z przedstawicielem
Pharmacyclics ds. ochrony danych w UE, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, lub Inspektorem ds.
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Ochrony Danych Pharmacyclics w UE , przesyłając zapytanie dotyczące prywatności na adres
abbvie.com/privacy-inquiry.html lub pocztą tradycyjną na adres AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG,
Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Niemcy (do wiadomości: IOD w UE). Jeśli Pharmacyclics nie będzie
w stanie dostarczyć żądanych danych lub spełnić Pana/Pani prośby, zostaną Panu/Pani podane powody
takiej decyzji. Ponadto ma Pan/Pani prawo do złożenia skargi w lokalnym organie ochrony danych.
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