Aviso de Privacidade aos investigadores e a outro pessoal do centro
Participação no estudo da Pharmacyclics
Introdução
Pharmacyclics LLC, uma empresa da AbbVie, com sede social em 995 East Arques Avenue, Sunnyvale,
CA, EUA, 94085-4521, e Pharmacyclics Switzerland Gmb, uma empresa da AbbVie, com sede social em
Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, Suíça, são empresas de biofármacos que fazem parte de um
grupo global empresas focado no desenvolvimento de tratamentos de ponta e inovações em todo o
mundo. (Doravante, “Pharmacyclics” ou “nós” refere-se à entidade Pharmacyclics referida acima, que é
o promotor do seu estudo específico.) Na Pharmacyclics temos muito cuidado no tratamento dos dados
pessoais, de modo a cumprir as leis aplicáveis. Apenas recolhemos e usamos as informações necessárias
para alcançar os objetivos descritos abaixo. No âmbito da lei de proteção de dados aplicável, a
Pharmacyclics é a responsável pelo tratamento dos dados.
Dados pessoais que recolhemos sobre si e motivos para fazê-lo
Para preparar e como parte da sua participação em atividades de investigação e desenvolvimento da
Pharmacyclics e no âmbito dessas atividades podemos recolher dados pessoais sobre si. A Pharmacyclics
e/ou a sua organização de pesquisa contratada (CRO) designada pode recolher tais dados pessoais de
diversas fontes, incluindo diretamente de si (por ex., nos seus CV ou outros documentos ou formulários
fornecidos por si à Pharmacyclics) e indiretamente (por ex., no centro de investigação em que trabalha
ou realiza/presta assistência a atividades de investigação, ou a partir de fontes publicamente disponíveis,
incluindo fontes disponíveis online, as quais podem incluir sítios Web, tais como www.clinicaltrials.gov,
www.clinicaltrialsregister.eu, e nas Debarment and Disqualified and Restricted Lists [listas de
impedimentos, desqualificações e restrições] da FDA (Food and Drug Administration [Agência de
Controlo de Alimentos e Medicamentos]) dos Estados Unidos para investigadores clínicos).
A Pharmacyclics e/ou a sua CRO designada pode recolher e usar algumas ou todas as categorias de dados
pessoais abaixo indicadas:
• dados pessoais, como o seu nome, idade, género e detalhes de contacto;
• dados profissionais, tais como o seu lugar de prática, cargo, a área médica em que opera, as suas
qualificações profissionais e atividades científicas (tais como experiência em estudos clínicos
anteriores e participação em estudos de investigação anteriores ou em curso com a Pharmacyclics,
a AbbVie e outras empresas), a publicação de investigação científica ou académica, artigos e
participação em associações e comissões de ética;
• dados financeiros, tais como informações relacionadas com pagamentos, incluindo o número de
identificação fiscal e os valores dos pagamentos que lhe pagamos; e
• dados sobre interações connosco, tais como o tipo de reuniões que realizámos, os tópicos
discutidos, o seu conhecimento sobre as nossas atividades de investigação e produtos, bem como
questões que tenha feito relativamente às mesmas.
Os seus dados pessoais serão tratados pela Pharmacyclics para as finalidades a seguir:
• administrar o nosso relacionamento consigo, incluindo o planeamento, a organização e a revisão da
investigação que realizamos juntamente consigo e para o contactar;
• ajudar a garantir que lhe facultamos informações sobre as atividades de investigação planeadas pela
Pharmacyclics e/ou a AbbVie que são relevantes tendo em conta o seu conhecimento especializado,
os seus interesses e as suas preferências; e
• em conformidade com os regulamentos e as leis aplicáveis (por ex., em ligação com
farmacovigilância, registo público dos estudos clínicos em que participa em sítios Web
desenvolvidos
para
esta
finalidade,
tais
como
www.clinicaltrials.gov
ou
www.clinicaltrialsregister.eu, relatórios de transparência e preenchimento de relatórios de estudo
clínico).
A base legal para esse tratamento é o nosso interesse legítimo em manter e otimizar uma relação ou
ligação consigo no que se refere às nossas atividades de investigação, cumprimento de um contrato
celebrado consigo ou que o envolve e o cumprimento das obrigações legais e regulamentares. Não é sua
obrigação legal ou contratual fornecer os seus dados pessoais à Pharmacyclics e/ou às respetivas CRO.
Contudo, de modo a considerarmos a sua participação em estudos de investigação da Pharmacyclics e a
manter a nossa relação consigo, a Pharmacyclics necessita de tratar os seus dados pessoais.
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Partilhar os seus dados pessoais
A Pharmacyclics pode, regularmente, partilhar os seus dados pessoais com terceiros relativamente às
finalidades presentemente descritas. Em particular, podemos disponibilizar os seus dados pessoais a:
• todas as afiliadas no grupo AbbVie, incluindo a AbbVie Inc., localizada nos EUA, na qualidade de
nossa empresa-mãe, e empresas e indivíduos com que possamos ter parcerias com ligação a
iniciativas de investigação efetivas ou propostas.;
• empresas terceiras que fornecem bens ou serviços à Pharmacyclics, tais como a CRO designada para
o estudo, assessores jurídicos, auditores, prestadores de serviços de IT e prestadores de serviços de
estudos clínicos;
• comissões de ética e autoridades governamentais localizadas no seu país e em outros países,
incluindo nos Estados Unidos, onde a Pharmacyclics realiza as suas atividades de investigação;
• outros terceiros em conformidade com uma ordem judicial, com o objetivo de proteger os interesses
da Pharmacyclics ou que, de outra forma, seja requerido por lei ou processo legal; e
• compradores efetivos ou potenciais do negócio da Pharmacyclics em caso de venda, fusão ou
aquisição.
A partilha dos seus dados pessoais, conforme descrito acima, pode envolver transferência dos mesmos
para países, incluindo países fora da EU/EEA, cujas leis de privacidade e proteção de dados podem não
ser equivalentes ou não garantir proteção equivalente às que vigoram no seu país de residência. Para
garantir que é prestado um nível adequado de proteção de dados, a transferência de dados pessoais
dentro do grupo de empresas da AbbVie, incluindo a AbbVie Inc., nos Estados Unidos, é realizada no
âmbito de acordos internos que incorporam o contrato modelo da UE para transferências de dados para
responsáveis pelo tratamento de dados. Uma cópia do acordo pode ser obtida através do envio de um email para privacyoffice@abbvie.com.
Quando recorre a prestadores de serviço ou colabora com parceiros de investigação com acesso a dados
pessoais, a Pharmacyclics exige que tais prestadores de serviços e parceiros de investigação protejam os
seus dados e que tratem os seus dados pessoais em conformidade com este aviso de proteção de dados e
para nenhuma outra finalidade. Qualquer transferência de dados pessoais para terceiros fora da UE é
realizada em conformidade com as restrições de transferência internacional de dados aplicáveis nos
termos das leis de proteção de dados da UE, incluindo, quando apropriado, por meio do recurso a
contratos modelo da UE para a transferência de dados para responsáveis pelo tratamento de dados.
Proteção e conservação dos seus dados pessoais
A Pharmacyclics tomará medidas de segurança técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os
dados pessoais de acordo com as leis de privacidade e proteção de dados. Quando a Pharmacyclics
recorre a um prestador de serviços independente para tratar dados pessoais, esse prestador de serviços
será cuidadosamente selecionado e ser-lhe-á exigido que implemente medidas apropriadas para
proteger a confidencialidade e a segurança dos dados pessoais. A Pharmacyclics conserva os seus dados
pessoais apenas durante o período em que colaboramos consigo em assuntos relacionados com a
investigação, a menos que um período de conservação mais longo seja exigido ou permitido pelas Boas
práticas clínicas (BPC) e pelas leis e regulamentações relacionadas com estudos clínicos.
Os seus direitos
Pode entrar em contacto com a Pharmacyclics para solicitar acesso a dados pessoais que tratamos
relativamente a si, bem como para solicitar que se corrijam dados imprecisos e que se completem dados
incompletos. De acordo com as condições e exigências da lei aplicável, pode opor-se ao tratamento dos
seus dados pessoais por nós e solicitar que apaguemos dados pessoais sobre si, que limitemos o
tratamento de tais dados e que lhe transmitamos os seus dados pessoais ou a outro responsável pelo
tratamento de dados.
Para exercer os seus direitos, entre em contacto com o representante de proteção de dados da
Pharmacyclics na UE, AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, ou com o Encarregadoda proteção de dados
da Pharmacyclics na UE enviando as suas questões sobre privacidade para abbvie.com/privacyinquiry.html com o assunto “Questão sobre privacidade” ou por meio de uma carta endereçada a AbbVie
Deutschland GmbH & Co. KG, Knollstrasse 67061 Ludwigshafen, Alemanha (à atenção de: UE DPO). Caso
a Pharmacyclics não possa fornecer os dados solicitados ou não possa responder ao seu pedido, ser-lheão apresentados os motivos para tal decisão. Além disso, tem direito a apresentar uma queixa junto da
sua autoridade local de proteção de dados.
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