AbbVie richtlijnen voor YouTube kanaal
Hartelijk welkom op het officiële YouTube-kanaal van AbbVie Nederland. Via dit kanaal informeren wij u over
activiteiten van AbbVie Nederland, de ziektegebieden waarin wij actief zijn en de initiatieven die wij ontwikkelen,
samen met partners in de zorg.
Houd er rekening dat wij in een sterk gereguleerde omgeving werkzaam zijn, onder voor onze sector specifieke
juridische omstandigheden. Wij bespreken op het YouTube-kanaal van AbbVie geen gevoelige onderwerpen en
nemen niet deel aan discussies over onze producten, de producten van andere bedrijven of
behandelmogelijkheden. Deze discussies dienen in besloten kring plaats te vinden met een zorgverlener.
Als AbbVie YouTube-kanalen volgt of video’s liket of deelt, of als bezoekers van het AbbVie YouTube-kanaal
video’s liken of delen, betekent dat niet dat AbbVie deze kanalen of de content die erop wordt gepubliceerd
goedkeurt. Ook betekent dit niet dat wij een zakelijke relatie hebben met de auteurs van de content. AbbVie is
niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor dergelijke content van derden. Informatie gepubliceerd door
AbbVie is onderworpen aan de risicofactoren en informatie over toekomstgerichte verklaringen in de
deponeringen bij de ‘Securities and Exchange Commission’ en beschikbaar op AbbVie.com. Niets op deze
kanalen vormt een aanbod of een uitnodiging om te investeren of handelen in AbbVie-effecten.

Bijwerkingen
Indien u van mening bent dat u bijwerkingen ervaart als gevolg van het gebruik van een AbbVie-product, neem
dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of een andere zorgverlener. U kunt dit, een probleem met het
product of vragen over producten ook rechtstreeks aan ons melden via info.nl@abbvie.com. Indien u ons een
bericht stuurt om bijwerkingen nader te omschrijven, zullen wij mogelijk contact met u op te nemen voor meer
informatie.

Persoonsgegevens verwerken en opslaan
AbbVie deelt geen persoonsgegevens op zijn YouTube-kanaal, tenzij we daarvoor toestemming hebben
verkregen. We bewaren of gebruiken uw unieke YouTube-id, e-mailadres of andere persoonsgegevens niet. Als
u echter een bijwerking of productprobleem wilt melden, dienen wij uw persoonsgegevens te bewaren en
gebruiken, zoals uw naam, locatie en gezondheidsgegevens, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.
Deze informatie moet ingediend worden bij de AbbVie Pharmacovigilance afdeling en/of toezichthouders. Wij zijn
ook verplicht uw persoonsgegevens te bewaren voor auditdoeleinden.
In sommige gevallen kan AbbVie ervoor kiezen externe dienstverleners te gebruiken om ons te helpen
opmerkingen en berichten te beheren, wat betekent dat ook zij toegang hebben tot persoonsgegevens die u met
ons deelt. Dergelijke externe dienstverleners zijn contractueel verplicht en getraind om uw persoonsgegevens
adequaat te beveiligen en beschermen.
Houd er rekening mee dat YouTube ook toegang heeft tot informatie die u met ons deelt. Ga voor meer informatie
naar het privacybeleid van YouTube.
Hartelijk dank voor uw interesse in ons YouTube-kanaal.
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