Araştırmacılar ve Diğer Çalışma Merkezi Personeli için Gizlilik Bildirimi
Pharmacyclics Araştırmalarına Katılma
Giriş
Kayıtlı adresi 995 East Arques Avenue, Sunnyvale, CA, ABD 94085-4521 olan bir AbbVie Şirketi,
Pharmacyclics LLC ve kayıtlı adresi Muhlentalstrasse 36, Schaffhausen, 8200, İsviçre olan bir AbbVie
Şirketi Pharmacyclics Switzerland GmbH, dünya çapında önde gelen tedaviler ve yenilikler
geliştirmeye odaklanmış küresel bir şirketler grubunun parçası olan biyofarma şirketleridir. (Bundan
böyle “Pharmacyclics” veya “biz”, yukarıda belirtilen ve özel çalışmanızın çalışma destekleyicisi olan
Pharmacyclics kuruluşuna atıfta bulunur) Pharmacyclics'te kişisel verilerin geçerli yasalara uygun
olarak işlenmesine büyük özen gösteriyoruz. Yalnızca aşağıda açıklanan amaçlara ulaşmak için gerekli
bilgileri toplarız ve kullanırız. Geçerli veri koruma yasası anlamı dahilinde, Pharmacyclics veri
sorumlusudur.
Sizinle ilgili topladığımız kişisel veriler ve nedeni
Önceden ve Pharmacyclics'in araştırma ve geliştirme etkinliklerine katılımınızın bir parçası olarak,
sizinle ilgili kişisel veriler toplayabiliriz. Pharmacyclics ve/veya belirlenmiş Sözleşme Araştırma
Kuruluşu (“SAK”), bu tür kişisel verileri doğrudan siz dahil olmak üzere (örn. CV'lerinizden, öz
geçmişlerinizden veya Pharmacyclics ve/veya belirlenmiş SAK’ına sağladığınız diğer belge veya
formlardan) ve dolaylı olarak (örn. çalıştığınız veya araştırma faaliyetlerini yürüttüğünüz araştırma
merkezinden
veya
klinik
araştırmacılar
için
olan
www.clinicaltrials.gov.www,
www.clinicaltrialsregister.eu web sitelerinden ve ABD FDA'nın Klinik Araştırmacılara ilişkin Men
Edilme, Diskalifiye ve Kısıtlanma Listelerini içerebilecek çevrimiçi olarak mevcut olanlar da dahil olmak
üzere halka açık kaynaklardan) çeşitli kaynaklardan toplayabilir.
Pharmacyclics aşağıdaki kişisel veri kategorilerinin bir kısmını veya tamamını toplayabilir ve
kullanabilir:
• adınız, yaşınız, cinsiyetiniz ve iletişim bilgileriniz gibi kişisel bilgiler;
• uygulama yeriniz, iş unvanınız, aktif olduğunuz tıbbi alan, mesleki nitelikleriniz ve bilimsel
etkinlikleriniz (önceki klinik araştırma deneyiminiz ve Pharmacyclics, AbbVie ve diğer şirketlerle
geçmişte veya beklemede olan araştırma çalışmalarına katılım gibi), akademik veya bilimsel
araştırma ve makalelerin yayınlanması ve dernek ve kurullara üyelik gibi profesyonel bilgiler;
• vergi kimlik numarası ve size yaptığımız ödeme tutarları dahil olmak üzere ödemeyle ilgili bilgiler
gibi finansal bilgiler ve
• ne tür toplantılar yaptığımız, tartıştığımız konular, araştırma etkinlikleri ve ürünlerimiz hakkında
bilginiz ve sorularınız gibi bizimle etkileşimin bilgileri.
Kişisel verileriniz Pharmacyclics tarafından aşağıdaki amaçlar için işlenecektir:
• sizinle yaptığımız araştırmayı planlama, düzenleme, gözden geçirme ve sizinle iletişim kurma dahil
olmak üzere sizinle olan ilişkimizi yönetmek;
• uzmanlığınız, ilgi alanlarınız ve tercihleriniz göz önüne alındığında, Pharmacyclics’in programlanmış
araştırma etkinlikleri hakkında size bilgi vermemizi sağlamak ve
• geçerli yasalara ve düzenlemelere uymak (örn. farmakovijilans ile bağlantılı olarak,
www.clinicaltrials.gov veya www.clinicaltrialsregister.eu gibi bu amaç için tasarlanan web sitelerine
katıldığınız klinik çalışmaların halka açık kayıtları, şeffaflık raporlaması ve klinik çalışma
raporlarının tamamlanması).
Kişisel verilerinizi Pharmacyclics’e vermeniz yasalar veya bir sözleşme gereği zorunlu değildir. Bununla
birlikte, Pharmacyclics'in araştırma çalışmalarına katılımınızı düşünmek ve sizinle olan ilişkimizi
sürdürmek için Pharmacyclics'in kişisel verilerinizi işlemesi gerekir.
Kişisel verilerinizi paylaşma
Pharmacyclics, zaman zaman bu bildirimde açıklanan amaçlarla bağlantılı olarak kişisel verilerinizi
başkalarıyla paylaşabilir. Özellikle, kişisel verilerinizi aşağıdakiler için hazır bulundurabiliriz:
• ana şirketimiz olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan AbbVie Inc. dahil olmak üzere
AbbVie grubundaki tüm kuruluşlar ve önerilen veya gerçek araştırma girişimleriyle bağlantılı
olarak ortaklık kurabileceğimiz şirketler ve bireyler;
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•
•
•
•

belirlenmiş SAK'lar, hukuk müşaviri, yoklama yapan kişiler, Bİ hizmet tedarikçileri ve klinik
araştırma hizmeti sağlayıcıları gibi Pharmacyclics’e mal veya hizmet sağlayan üçüncü taraf
şirketler;
hem ülkenizde hem de Pharmacyclics'in araştırma faaliyetlerini yürüttüğü Amerika Birleşik
Devletleri de dahil olmak üzere diğer ülkelerde bulunan etik kurullar ve hükümet yetkilileri;
mahkeme emri uyarınca, Pharmacyclics’in menfaatlerini korumak için diğer üçüncü taraflar ya
da yasa veya hukuki süreçte başka türlüsü gerekli olduğunda ve
satış, birleşme veya satın alma durumunda Pharmacyclics işletmesinin gerçek veya olası
alıcıları.

Kişisel verilerinizi yukarıda açıklandığı gibi paylaşmak, veri koruma ve gizlilik yasaları kendi ülkenizde
var olanlara denk olmayan veya bunlar kadar koruyucu olmayan kendi ülkeniz dışındaki ülkelerin de
dahil olduğu ülkelere aktarılmasını içerebilir. Yeterli düzeyde veri koruma sağlanmasını garanti etmek
için, ABD'deki AbbVie Inc. dahil olmak üzere AbbVie şirketler grubuna aktarılan kişisel veriler dahili
gizlilik anlaşmaları kapsamında yapılır.
Pharmacyclics'in kişisel verilere erişimi olan hizmet sağlayıcıları kullandığı veya araştırma ortaklarıyla
işbirliği yaptığı durumlarda, bu tür hizmet sağlayıcıların ve araştırma ortaklarının verilerinizi korumasını
ve kişisel verilerinizi bu veri koruma bildirimine uygun olarak ve başka bir amaçla işlememesini
gerektirir. Kişisel verilerin kendi ülkeniz dışındaki üçüncü taraflara aktarımı, geçerli olan uluslararası veri
aktarımı kısıtlamalarına uygun olarak yapılacaktır.
Kişisel verilerinizin güvenliği ve muhafaza edilmesi
Pharmacyclics, kişisel verilerinizi geçerli gizlilik ve veri güvenliği yasalarına uygun olarak korumak için
uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini alacaktır. Pharmacyclics kişisel verileri işlemek için bir
üçüncü taraf hizmet sağlayıcısını tuttuğunda, bu sağlayıcı dikkatlice seçilecek ve kişisel verilerin
gizliliğini ve güvenliğini korumak için uygun önlemleri kullanması gerekecektir. Pharmacyclics, kişisel
verilerinizi yalnızca, araştırmayla ilgili konularda işbirliği yapmaya devam ettiğimiz sürece, daha uzun
bir saklama süresi gerekmediği veya İyi Klinik Uygulamalar (İKU) ve klinik araştırma ile ilgili yasa ve
yönetmelikler izin verdiği sürece muhafaza eder.
Haklarınız
Hakkınızda işlediğimiz ve yanlış verileri düzelttiğimiz ve eksik verileri tamamladığımız kişisel verilere
erişim talep etmek için Pharmacyclics ile iletişime geçebilirsiniz. Geçerli yasanın koşullarına ve
gereksinimlerine uygun olarak, kişisel verilerinizi işlememize itiraz edebilir ve hakkınızdaki kişisel
verileri silmemizi, bu tür verilerin işlenmesini kısıtlamamızı ve kişisel verilerinizi size veya başka bir veri
sorumlusuna aktarmamızı isteyebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için abbvie.com/privacy-inquiry.html
adresinden gizlilik anketinizi göndererek Pharmacyclics ile iletişime geçin.
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