Informacja dla badaczy oraz personelu zaangażowanego w prowadzenie badania
klinicznego
Jako administrator danych osobowych, Sponsor badania (zwany dalej: SERVIER) przetwarza Państwa
dane osobowe głównie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest rozwijanie i
promowanie swoich produktów z wykorzystaniem stosownych informacji medycznych lub na
podstawie Państwa uprzedniej zgody, jeśli ma to zastosowanie, ale także w celu wypełnienia
zobowiązań prawnych związanych z prowadzeniem badań klinicznych, w tym nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii i przejrzystości. W przypadku, gdy pełnią Państwo rolę badacza/
członka personelu zaangażowanego w prowadzenie badania klinicznego, Państwa dane osobowe będą
również przetwarzane w celu wykonania umowy z SERVIER.
Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez SERVIER w następujących celach:
• Zarządzanie realizacją badań klinicznych, w tym sprawdzanie niezbędnych kwalifikacji i informacji o
szkoleniach,
• Działania związane z komunikacją i zarządzaniem relacjami w związku z badaniami klinicznymi i
działaniami w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w tym interakcje, zarządzanie
umowami, zarządzanie kongresami i spotkaniami, bazami danych ekspertów z obszaru
terapeutycznego, media społecznościowe, e-usługi (e-konferencje itp.);
• Zarządzanie przejrzystością (ujawnianie transferów wartości przekazanych przez SERVIER
przedstawicielom zawodów medycznych lub organizacjom ochrony zdrowia), jeżeli dotyczy;
Państwa dane osobowe przetwarzane przez SERVIER będą dostępne tylko dla ograniczonej liczby
odbiorców, na zasadzie ograniczonego dostępu (ścisłej potrzeby) lub gdy będzie to wymagane przez
prawo.
W związku z powyższym, głównymi kategoriami odbiorców będą upoważnieni pracownicy i działy
SERVIER działające w zakresie ich działalności, w tym między innymi:
• Badania i rozwój, głównie Działy Operacji Klinicznych
• Dział Medyczny
• Dział Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii
• Dział Informatyczny, w razie potrzeby.
SERVIER korzysta również z dostawców zewnętrznych (np. dostawców hostingu) i partnerów
biznesowych (np. organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie – CRO, agencji, w tym agencji
turystycznych i konferencyjnych, hoteli, przewoźników lotniczych itp.), którzy również mogą uzyskać
dostęp do Państwa danych osobowych w celu świadczenia swoich usług. SERVIER przekaże niektóre z
Państwa danych osobowych organom właściwym w sprawach ochrony zdrowia i komisjom
bioetycznym.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom z grupy SERVIER oraz zewnętrznym
dostawcom i organom właściwym w sprawach ochrony zdrowia, które mogą znajdować się w EOG lub
poza tym obszarem, w tym w krajach, które nie mają takiego samego poziomu ochrony danych
osobowych jak w EOG, w szczególności do celów hostingowych i wsparcia IT. W takich przypadkach
SERVIER zapewnia, że takie przekazanie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami
dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Państwa dane osobowe zbierane przez SERVIER przechowywane są w formie umożliwiającej
identyfikację, nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, dla których dane osobowe są przetwarzane:
• Dane osobowe gromadzone w celu zarządzania badaniami klinicznymi są przechowywane co
najmniej 15 lat po zakończeniu ostatniego badania klinicznego, w którym brali Państwo udział.
Następnie dane zostaną zarchiwizowane w formie papierowej lub elektronicznej przez okres
wynikający z obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych,
• Dane osobowe gromadzone w celu prowadzenia działań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii będą przechowywane przez okres 10 lat po wygaśnięciu odpowiedniego pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu, następnie dane zostaną usunięte lub zarchiwizowane w formie
zanonimizowanej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej,
Dane osobowe związane z zarządzaniem przejrzystością są przechowywane, archiwizowane i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jako osoby, których dane dotyczą, mają Państwo prawo żądania od SERVIER, w dowolnym momencie,
w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy i regulacje, dostępu do swoich danych
osobowych, sprostowania lub usunięcia Państwa danych osobowych.
W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa przysługuje Państwu prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o umowę z SERVIER, mają Państwo prawo
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie interoperacyjnym nadającym się do
odczytu maszynowego dotyczące Państwa dane osobowe, które dostarczyli Państwo Servier, oraz mają
Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (przenoszenie danych).
Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do organu ochrony danych w kwestii przestrzegania przez
SERVIER obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych.
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