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Partens navn:

Parter

Følgende aftale bliver indgået mellem AbbVie og ovenstående organisation (herefter kaldet “AbbVie” og “Organisa-
tionen” og i fællesskab benævnt “Parterne”).

Formål 
Formålet med donationen:

Donationen er uafhængig af øvrigt samarbejde med AbbVie. 

Aftalens varighed

DONATIONSAFTALE

  

  Adresse:

  Navn:

  CVR nr.:
  Post nr. By:

  Kontakt person:

 

  Adresse:

  Institution:

  CVR nr.:

  Post nr. By:

  Kontakt person:

  Virksomheden   Organisationen

Start Slut

Afrapportering
Organisationen vil på rimeligt tidspunkt, dog ikke senere end tre måneder efter aftaleophør fremsende en 
kort rapport til AbbVie over donationens anvendelse.
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Ikke-finansiel ydelse
AbbVies ikke-finansielle ydelse udgør:

Den donerede ikke-finansielle ydelse skal anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål og kan således ikke 
bruges til andre formål eller til opfyldelse af andre projekter.

Offentliggørelse 
HOSPITALER

I henhold til ENLI’s donationskodeks skal ovenstående detaljer (Formål, Parternes rolle, Tidsramme, Ydelse) for 
nærværende aftale være offentlig tilgængelig på AbbVies hjemmeside www.abbvie.dk, i 2 år efter samarbejdets 
afslutning. Se appendix A.

PATIENTFORENINGER

I henhold til ENLIs Patientsforeningskodeks skal ovenstående detaljer (Formål, Parternes rolle, Tidsramme, Ydelse) 
for nærværende aftale være offentlig tilgængelig på AbbVies hjemmeside www.abbvie.dk, i 6 måneder efter samar-
bejdets afslutning. Se appendix A.

Patientforeningen skal følge Danske Patienters Retningslinjer for offentliggørelse.

Anvendelse af AbbVie/Organisationens logo
Såvel AbbVie som Organisationen skal indhente et skriftligt samtykke fra den anden part inden AbbVie/Organisa-
tionens logo kan benyttes.

Uafhængighed og habilitet
Parterne erklærer ved sin underskrift, at det står Organisationen frit at samarbejde med flere lægemiddelvirksom-
heder, ligesom AbbVie har mulighed for at samarbejde med én eller flere organisationer. Parterne erklærer samti-
dig, at der ikke i samarbejdet stilles krav om eneret i forhold til konkrete produkt- eller terapiområder.

Finansiel ydelse
AbbVies finansielle ydelse i henhold til nærværende aftale udgør et beløb på kr. 
Beløbet er momsfritaget. Den finansielle ydelse skal anvendes til:

Det donerede beløb skal anvendes i overensstemmelse med det aftalte formål og kan således ikke bruges til 
opfyldelse af andre projekter.

http://www.enli.dk/regler/donationskodeks/
http://www.abbvie.dk
http://ENLIs 
http://Patientsforeningskodeks
http://www.abbvie.dk
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AbbVie erklærer ved sin underskrift af nærværende aftale ikke at stille betingelser for organisationens faglige og 
interessepolitiske standpunkter.

AbbVie erklærer ved sin underskrift ikke at have et tillidshverv i Organisationen, der har betydning for nærværende 
aftale.

Misligholdelse
Såfremt en af Parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale, kan den ikke misligholdende 
part ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Den ikke misligholdende part er i øvrigt berettiget til at bringe andre 
efter dansk ret til rådighed stående misligholdelsesbeføjelser til anvendelse, herunder retten til at kræve erstatning, 
uanset om aftalen ophæves. 

Lovvalg
Nærværende aftale er i enhver henseende underlagt dansk ret. 

Konfliktløsning
Såfremt tvister ikke kan bilægges igennem mægling, skal disse indbringes for Sø- og Handelsretten i København. 

Vores behandling af dine personoplysninger:  
GDPR: Du har rettigheder og vi har pligter. I ”Databeskyttelseserklæring for sundhedspersoner” giver vi et overblik 
over, hvordan AbbVie administrerer dine personlige oplysninger samt beskriver dine rettigheder vedrørende dine 
personlige data. Databeskyttelseserklæringen kan findes på dette link: www.abbvie.dk/privacy/privacy-hcp.html. Vi 
opfordrer dig til at læse dette omhyggeligt.

For bekræftelse af ovennævnte: 

 Institution

  AbbVie A/S

Navn Titel E-mail
Evt. underskrift & dato, 
hvis e-signature ikke er 

muligt.

Navn Titel E-mail
Evt. underskrift & dato, 
hvis e-signature ikke er 

muligt.

Vores behandling af dine personoplysninger:  GDPR: Du har rettigheder og vi har pligter. I ”Da¬tabeskyttelseserklæring for sundhedspersoner” giver vi et overblik over, hvordan AbbVie administrerer dine personlige oplysninger samt beskriver dine rettigheder vedrørende dine personlige data. Databeskyttelseserklæringen kan findes på dette link: www.abbvie.dk/privacy/privacy-hcp.html. Vi opfordrer dig til at læse dette om¬hyggeligt.
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Appendix A

Information til offentligørelse ved donation til hospitaler og økonomisk tilskud eller samarbejdsprojekter 
med patientforeninger

I henhold til ENLI’s kodeks vil aftaler med Hospitaler og aftaler med patientforeninger blive offentliggjort i 
henholdsvis 2 år og i 6 måneder på AbbVie.dk. 

Følgende information vil blive offentliggjort:

  Informationskrav   Informationsindhold

Dato for offentliggørelse på hjemmeside

Tidligste dato for fjernelse af informationer på AbbVies 
hjemmeside er 2 år eller 6 mdr efter offentliggørelse

Navn på projekt, aktivitet, udstyr eller enhed, som 
støttes

Navn(e) på hospital og/eller afdeling(er) eller foreninger.
(Som håndterer aktiviteten, projektet, udstyret eller 
enheden)

Hvad donation eller tilskud ydes til (Angiv type aktivitet, 
projekt, udstyr, enhed el.lign.)

Formål

Tidshorisont (Kun hvis muligt) 

Beløb (Angiv den finansielle bevillingsstørrelse i kr.) 

Naturalier (Beskriv omfang, indhold og anslået værdi)
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