Thông báo về Quyền riêng tư dành cho Nghiên cứu viên và Nhân
viên khác tại trung tâm nghiên cứu
Tham gia vào Nghiên cứu của AbbVie
Giới thiệu
AbbVie Inc., với địa chỉ đăng ký tại 1 N Waukegan Rd, North Chicago, Illinois 60064, Hoa Kỳ, là
một công ty dược phẩm sinh học, thuộc một tập đoàn toàn cầu tập trung phát triển các phương
pháp điều trị và cải tiến hàng đầu trên toàn thế giới (sau đây gọi chung là “AbbVie” hoặc “chúng
tôi”). Tại AbbVie, chúng tôi rất cẩn trọng trong việc xử lý dữ liệu cá nhân theo luật pháp hiện hành.
Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cần thiết để đạt được các mục đích được mô tả bên
dưới. Trong phạm vi ý nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, AbbVie Inc. là đơn vị kiểm soát dữ
liệu.
Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về quý vị và lý do
Theo dự kiến và như một phần trong việc quý vị tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và phát
triển của AbbVie, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về quý vị. AbbVie có thể thu thập dữ
liệu cá nhân từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trực tiếp từ quý vị (ví dụ: trong sơ yếu lý lịch, hồ
sơ hoặc các tài liệu hoặc biểu mẫu khác do AbbVie cung cấp cho quý vị) và gián tiếp (ví dụ: từ
trung tâm nghiên cứu nơi quý vị làm việc hoặc tiến hành/hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, hoặc từ
các nguồn có sẵn công khai, bao gồm các nguồn trên mạng, có thể bao gồm các trang web như
www.clinicaltrials.gov, www.clinicaltrialsregister.eu và các Danh sách Cấm và Truất quyền và Hạn
chế của FDA Hoa Kỳ đối với các nghiên cứu viên lâm sàng).
AbbVie có thể thu thập và sử dụng một số hoặc tất cả các loại dữ liệu cá nhân sau:
 chi tiết về cá nhân, chẳng hạn như tên, tuổi, giới tính và chi tiết liên hệ của quý vị;
 chi tiết về chuyên môn, chẳng hạn như nơi hành nghề, chức danh, lĩnh vực y khoa mà quý vị
đang hoạt động, trình độ chuyên môn và các hoạt động khoa học của quý vị (như kinh nghiệm
về thử nghiệm lâm sàng trước đây và việc tham gia các nghiên cứu trước đây hoặc sắp tới với
AbbVie và các công ty khác), công bố các bài báo và nghiên cứu hàm lâm hoặc khoa học, và
tư cách thành viên trong các hiệp hội và hội đồng;
 chi tiết về tài chính, chẳng hạn như thông tin liên quan đến thanh toán, bao gồm mã số thuế
và số tiền chúng tôi thanh toán cho quý vị; và
 chi tiết về tương tác với chúng tôi, chẳng hạn như loại cuộc họp mà chúng tôi đã tổ chức,
các chủ đề được thảo luận, kiến thức và câu hỏi của quý vị về hoạt động và sản phẩm nghiên
cứu của chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân của quý vị sẽ được AbbVie xử lý cho các mục đích sau:
 quản lý mối quan hệ của chúng tôi với quý vị, bao gồm lập kế hoạch, tổ chức và xem xét
nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện với quý vị và liên hệ với quý vị;
 giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho quý vị thông tin về các hoạt động nghiên cứu theo
kế hoạch của AbbVie liên quan đến chuyên môn, mối quan tâm và sở thích của quý vị;
 tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành (ví dụ: liên quan đến cảnh giác dược, đăng ký công
khai các nghiên cứu lâm sàng mà quý vị tham gia trên các trang web thiết kế dành cho mục
đích này, chẳng hạn như www.clinicaltrials.gov hoặc www.clinicaltrialsregister.eu, báo cáo
minh bạch và hoàn thành báo cáo nghiên cứu lâm sàng).
Pháp luật hoặc hợp đồng không yêu cầu quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân của quý vị cho AbbVie.
Tuy nhiên, để xem xét việc quý vị tham gia vào các nghiên cứu của AbbVie và duy trì mối quan hệ
của chúng tôi với quý vị, AbbVie cần xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị.
Chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị
AbbVie có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị với người khác, tùy từng thời điểm, liên quan đến
các mục đích được mô tả trong thông báo này. Đặc biệt, chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân
của quý vị cho:
 tất cả các pháp nhân trong tập đoàn AbbVie, bao gồm AbbVie Inc. tại Hoa Kỳ với tư cách
là công ty mẹ và pháp nhân AbbVie ở quốc gia của quý vị đang hỗ trợ nhà tài trợ, nếu phù
hợp (ví dụ, trong trường hợp cơ sở dữ liệu chung của khu vực hoặc toàn cầu) cũng như
các công ty và cá nhân mà chúng tôi có thể hợp tác liên quan đến các sáng kiến nghiên
cứu được đề xuất hoặc thực tế;
1
Tên tài liệu: THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ Nghiên cứu viên & Nhân viên khác tại trung tâm nghiên cứu - Vietnam
Phiên bản 1 12/10/2018






các công ty bên thứ ba cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho AbbVie, chẳng hạn như tư
vấn pháp lý, kiểm toán, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thong tin và nhà cung cấp dịch vụ
thử nghiệm lâm sàng;
hội đồng đạo đức và các cơ quan chính phủ đặt ở cả quốc gia của quý vị và ở các quốc gia
khác, kể cả ở Hoa Kỳ, nơi AbbVie tiến hành các hoạt động nghiên cứu của mình;
các bên thứ ba khác theo lệnh của tòa án, để bảo vệ quyền lợi của AbbVie, hoặc nếu pháp
luật hoặc quy trình pháp lý có yêu cầu khác; và
các bên mua hiện tại hoặc tiềm năng của các doanh nghiệp của AbbVie trong trường hợp
bán, sát nhập hoặc mua lại.

Việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý vị như được mô tả ở trên có thể bao gồm việc chuyển giao
dữ liệu cá nhân cho các quốc gia, kể cả các quốc gia bên ngoài quốc gia của quý vị, nơi mà luật
bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư có thể không tương đương như, hoặc mức độ bảo vệ giống như,
ở quốc gia của quý vị. Để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ ở mức độ phù hợp, dữ liệu cá nhân được
chuyển giao trong nội bộ tập đoàn AbbVie, kể cả chuyển cho AbbVie Inc. ở Hoa Kỳ, được thực
hiện theo thỏa thuận bảo mật nội bộ.
Trường hợp AbbVie sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ hoặc cộng tác với các đối tác nghiên cứu
có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân, AbbVie sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác
nghiên cứu đó phải bảo vệ dữ liệu của quý vị và xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị theo thông báo
bảo vệ dữ liệu này và không có mục đích nào khác. Mọi hoạt động chuyển giao dữ liệu cá nhân
cho bên thứ ba bên ngoài quốc gia của quý vị sẽ được thực hiện tuân thủ theo các quy định hạn
chế chuyển dữ liệu quốc tế được áp dụng.
Bảo vệ và lưu trữ dữ liệu cá nhân của quý vị
AbbVie sẽ áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân
của quý vị phù hợp với luật bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư hiện hành. Khi AbbVie duy trì một
nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để xử lý dữ liệu cá nhân, nhà cung cấp đó sẽ được lựa chọn cẩn
thận và được yêu cầu sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo vệ tính bảo mật và an toàn của dữ
liệu cá nhân. AbbVie chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của quý vị chừng nào chúng tôi còn tiếp tục cộng
tác với quý vị về các vấn đề liên quan đến nghiên cứu, trừ khi luật pháp và các quy định liên quan
đến thử nghiệm lâm sàng và quy định Thực hành lâm sàng tốt (GCP) yêu cầu hoặc cho phép thời
gian lưu giữ lâu hơn.
Quyền của quý vị
Quý vị có thể liên hệ với AbbVie để yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý
và chỉnh sửa dữ liệu không chính xác về quý vị và hoàn tất mọi dữ liệu chưa hoàn chỉnh. Theo các
điều kiện và yêu cầu của luật hiện hành, quý vị có thể phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân
của quý vị và yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân về quý vị, hạn chế xử lý dữ liệu đó và chuyển
dữ liệu cá nhân của quý vị cho quý vị hoặc bên kiểm soát dữ liệu khác. Để thực hiện các quyền
của mình, quý vị hãy liên hệ với AbbVie bằng cách gửi yêu cầu bảo mật tại abbvie.com/privacyinquiry.html.
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