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DATA SHARING AGREEMENT 

KSUMC Registry 

 اتفاقية مشاركة البيانات 

  قاعدة البيانات

 

Data Sharing Agreement (DSA) defines the rights, 

obligations and restrictions for both the provider and 

recipient with respect to the clinical data and any 

derivatives, and any confidential information exchanged 

with the material. These agreements may include 

language related to: rights to intellectual property (actual 

and potential), liability, confidentiality of provider 

information, publication of recipient research results, 

permitted use of the material, and other associated legal 

issues that the provider and recipient may wish to specify 

in the transaction. 

 

 القيود وكذلك وااللتزامات احلقوق البياانت مشاركة اتفاقية توضح
 السريرية ابلبياانت يتعلق فيما واملتلقي املزود من كل  على املفروضة

 وقد.  املادة مع تبادهلا يتم سرية معلومات وأي تسليمات، وأي
 الفعلية) الفكرية امللكية حبقوق يتعلق ما كل  االتفاقية هذه تشمل
 حبث نتائج ونشر املزود، معلومات وسرية واملسئولية، ،(واحملتملة
 مسائل من هبا يتصل وما للمادة املسموح واالستخدام املزود،
 .العملية يف بتحديدها واملتلقي املزود يرغب قد أخرى قانونية

1. This Data Sharing Agreement ("DSA") is between (1st 

party) and  Requesting Researcher/Investigator (2nd 

party) for the access of clinical data collected for 

KSUMC registry, for research purposes as further 

defined below.  This DSA will become effective on the 

date of the last signature below. 

( األول الطرف)  بني البياانت مشاركة اتفاقية إبرام مت .1
 على للحصول( الثاين الطرف) ابلطلب املتقدم والباحث
 ألغراض البياانت قاعدة اللخ من  السريرية البياانت
. أدانه مفصل بشكل املوضح النحو على ابلبحث تتعلق

 اعتبارا التنفيذ حيز هذه البياانت مشاركة اتفاقية وستدخل
 أدانه توقيع آخر اتريخ من

2. Name and address of the Institution/ Agency 

providing the clinical data: (Provider as FIRST PARTY) 

KSUMC Registry- 

King Saud Medical City, Riyadh, KSA 

 السريرية البياانت تقدم اليت الوكالة/  املؤسسة وعنوان اسم .2
 (أول طرفا ابعتباره املزود:)

  البياانت قاعدة
 العربية اململكة ابلرايض، الطبية سعود امللك مدينة

 السعودية
3. Name and address of the Institution/Agency where 

material is to be sent: (REQUESTING RESEARCHER as 

SECOND PARTY) 

        Name:  _______________________________________ 

        

 

       Address: ______________________________________ 

 البياانت إرسال سيتم اليت الوكالة/  املؤسسة وعنوان اسم .3
 : هلا

 (اثنيا طرفا ابعتباره املتلقي)
 :االسم
 :العنوان

4. The Second party must complete the Data Request 

Form and specify the parameters/fields (data) 

requested. 

 

 

 البياانت طلب منوذج إكمال الثاين الطرف على جيب .4
 .املطلوبة( البياانت) احلقول وحتديد
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5. DEFINITION 5.مصطلحات   
5.1 “Intellectual Property” means all data, 

discoveries, developments, inventions (whether 

patentable or not), improvements, methods of 

use or delivery, processes, know-how, or trade 

secrets which are made by a Researcher as a 

result of the conduct of Analyses or as a result 

of the use of any information provided to 

Institution or a Researcher by KSUMC  under this 

Agreement. 

5.2 “Research Proposal” means the research 

proposal as submitted by the requesting  

Researcher/Investigator approved by the 

Independent Review Board (IRB), including the 

plan for analyses of the anonymized, patient-

level data from the Clinical Studies, or any other 

source. 

5.3 “Anonymized” means data removed of 

identifying particulars or details (such as MRNs, 

patient name etc) so that the original source 

cannot be known for statistical or other 

purposes 

5.4   “Researcher/Investigator” means each and any 

of the researchers listed in a Research Proposal 

or such other individuals that are 

representatives of the Requesting Researchers 

(2nd party) that is to be provided access to the 

Clinical Data from KSUMC registry. 

5.5  “KSUMC Confidential Information” means all 

information (including, without limitation, 

anonymized patient-level data, research 

specifications or clinical trial/study protocols, 

reports, specifications, computer programs or 

models and related documentation, know-

how, trade secrets, or business or research 

plans) that is provided to or otherwise made 

available to the Requesting Researcher in 

connection with this Agreement. 

5.6    Abbreviations 

 

    KSUMC – King Saud University Medical City 

         SDA – Sharing Data Agreement 

 

 

 

 التطوراتو  واالكتشافات البياانت مجيع تعين "الفكرية امللكية"
 وطرق ينات،والتحس ،(ال أو اخرتاع براءة كانت  سواء) واالخرتاعات
 اليت التجارية، اراألسر  أو والدراية والعمليات، التسليم، أو االستخدام

 أو ياتواالحصائ للتحليالت نتيجة الباحث قبل امن إجراؤها مت
   قبل من باحثال أو املؤسسة إىل املعاطاة البياانت الستخدام نتيجة

 .االتفاق هذا مبوجب  البياانت قاعدة  

 قدمه كما  البحثي املقرتح يعين "البحث املقرتح"  5.1
 جملس من عليه املوافقة ومتت ابلطلب املتقدم الباحث

 خطة ذلك يف مبا والطبية، العلمية البحوث أخالقيات
 جمهولة املريض مستوى على البياانت لتحليل واضحة
 .آخر مصدر أي أو السريرية، الدراسات من املصدر

 البياانت يربط مؤشر كل  ازاله يعين "املصدر جمهولة" 5.2
 اسم الطيب، السجل رقم مثل) شخصيا ابملريض
 معروفة تكون أن ميكن ال حبيث( وغريها املريض
 .غريها أو إحصائية ألغراض األصلي املصدر

 يف املدرجني الباحثني من وأي كل  يعين" الباحث  5.3
 الباحثون ممثلني اخرين افراد أو البحث مشروع

 اعطاهم وسيتم( الثاين الطرف) ابلطلب املتقدمني
 .بياانت قاعده الوصول صالحيه

 املعلومات مجيع تعين: بياانت قاعدة معلومات سريه 5.4
 على املصدر جمهولة بياانت حصر، دون ذلك، يف مبا)

 التجارب أو البحوث مواصفات املريض، مستوى
 واملواصفات والتقارير الدراسة بروتوكوالت/  السريرية
 ذات والواثئق النماذج أو اآليل احلاسب وبرامج
 أو عمل أو التجارية، واألسرار والدراية، الصلة،
 للباحث إاتحتها او توفريها يتم اليت( البحثية اخلطط
 .االتفاق هذا مع ارتباط يف ابلطلب املتقدم

 
 

6. 2nd Party 6. الثاين الطرف: 
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6.1 (2nd Party) Researcher must submit a request for 

DATA REQUEST FORM to KSUMC Database 

Team. Applicants must provide the following 

upon request: 

6.1.1 Copy of Study protocol or summary / 

Approved IRB Protocol 

6.1.2   Copy IRB approved ICF 

6.1.3 Copy of verification of IRB approval 

(e.g. approval letter) 

6.2  Once the request is submitted, it will be 

reviewed by the KSUMC Team. The Second 

Party will receive approval status notification 

within 2 to 4 weeks following submission.  

6.3  Submit a summary of the analysis plan prior to 

conducting the Analysis. 

6.4  Provide other researchers with additional 

details of the analysis on request. 

6.5  Meet any additional requirements identified 

by the Independent Review Panel. 

6.6  Provide the KSUMC team with a copy of any 

public disclosure of the results, including a 

copy of the manuscript. (Some sponsors 

include a provision for prior review of the 

manuscript and other sponsors require the 

manuscript after submission; refer to the terms 

specified in your actual Data Sharing 

Agreement.) Also provide the relevant 

sponsor(s) with the citation after publication. 

 

 

 

 لاحلصو  طلب منوذج يقدم ان جيب الباحث( الثاين الطرف) 6.1
 أحبات ركزم يزود ان جيب ابلطلب املتقدم.  لفريق البياانت على

 :ابلتايل الكبد أمراض

 نم املعتمد هلا ملخص او الدراسة برتوكول من نسخه 6.1.1
  العلمية البحوث اخالقيات جملس

 جملس من املعتمدة املستنرية املوافقة منوذج من نسخه 6.1.2
  العلمية البحوث أخالقيات

 البحوث اخالقيات جملس من املوافقة منوذج من نسخه 6.1.3
  العملية

 الثاين الطرف. بعد فريق قبل من تقدميه بعد الطلب مراجعة سيتم 6.2
  التقدمي وقت من أسابيع 4-2 خالل الرد سيتلقى

 .االحصائي التحليل إجراء قبل التحليل خلطة ملخص تقدمي 6.3

 االحصائي التحليل من إضافية بتفاصيل اآلخرين الباحثني تزويد 6.4
 .الطلب حال يف

  الطلب حال يف املختصة للجهات اضافيه متطلبات أي تقدمي   6.5

 ذلك يف مبا النتائج، عن علين كشف  أي من بنسخة فريقال تزويد 6.6
 مسبقة مراجعه يشرتطون الرعاة بعض. )املخطوطة من نسخة
 املخطوطة تتطلب األخرى الراعية واجلهات وبعض املخطوطة من
 مشاركه اتفاق يف احملددة الشروط إىل الرجوع يرجي تقدميها؛ بعد

 الصلة ذي للراعي نسخه أيضا توفر( بك اخلاصة الفعلية البياانت
 .النشر بعد االستشهاد مع

7. DATA SHARING   .7 البياانت مشاركة 
7.1 KSUMC team will provide the Researcher with 

anonymized, patient-level data for KSUMC 

Registry for the sole purpose of conducting the 

analysis according to the research proposal 

and for no other purpose.  

7.2  Data will provided in excel(.xls, .xlsx, .csv), or 

access database (.accdb) as requested by 

Researcher.  

7.3   The Researcher agrees to use data for non-

profit research /education purposes only and 

will not use the data for any commercial 

purposes, including selling, commercial 

 مسيييييييييييييييييتوى عليييييييييييييييييى املصيييييييييييييييييدر جمهولييييييييييييييييية ببيييييييييييييييييياانت الباحيييييييييييييييييث سييييييييييييييييييزود 7.1
 إجيييييييييييراء هيييييييييييو وحييييييييييييد لغيييييييييييرض البيييييييييييياانت قاعيييييييييييدة يف مسيييييييييييجله امليييييييييييريض
 .آخر غرض ألي وليس حبثي ملقرتح وفقا حتليل

 ,xls, .xlsx.) بصيييييييييغه للمتلقييييييييي البييييييييياانت سييييييييتقدم 7.2

.csv) البييييييييييييييييييييييييييييياانت قاعييييييييييييييييييييييييييييدة إىل الوصييييييييييييييييييييييييييييول أو .(accdb )
 .الباحث من املطلوب النحو على

/  حبثييييييييييييييييية ألغييييييييييييييييراض البييييييييييييييييياانت اسييييييييييييييييتخدام علييييييييييييييييى املتلقييييييييييييييييي يوافييييييييييييييييق 7.3
 ألي البييييييييييييياانت اسييييييييييييتخدام عييييييييييييدم وعلييييييييييييى فقييييييييييييط رحبييييييييييييية غييييييييييييري علمييييييييييييية
 أو التجيييييييييييييياري، والفحييييييييييييييص البيييييييييييييييع، ذلييييييييييييييك يف مبييييييييييييييا جتارييييييييييييييية، أغييييييييييييييراض

 ألغيييييييييييراض آخييييييييييير لطيييييييييييرف( العينيييييييييييات/  امليييييييييييواد) العينييييييييييية/  امليييييييييييادة نقيييييييييييل
 .جتارية
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screening, or transferring data to a third party 

for commercial purposes.   

7.4     If additional parameters that is not available 

in CAISIS is needed as per research proposal,  

an KSUMC coordinator and/or the Requesting 

Researcher may collect the data and add it to 

the final table. All data collected by the 

Researcher will be considered as joint data 

with KSUMC. This data will also be stored in the 

KSUMC database.  

7.5  The Researcher must provide prior written 

notice to IRB and KSUMC team for any change 

to the research proposal and ensure that in 

case of a change of study staff the 

replacement researcher acknowledges and 

agrees to the terms of this agreement.  

7.6  Researchers who will be granted access to 

KSUMC online system will be given a Username 

and Password. Upon the completion of the 

study the usernames will be deactivated.  

7.7  KSUMC shall not and will ensure that the 

Researchers shall not 

7.7.1 Download, save edit, photograph, print 

or transfer the whole or any portion of 

the KSUMC registry Confidential 

Information from ksumcregistry.com for 

either the approved use or for any other 

purpose. 

7.7.2 Remove, bypass, circumvent, neutralize 

or modify any technological protection 

measures for ksumcregistry.com 

7.7.3 Share any username and password or 

other account details with a third party.  

7.8 Both Parties shall comply with all applicable 

laws, regulations, codes and guidelines, 

regarding handling, analyzing and reporting 

analysis of clinical data. 

 

 يف متيييييييييييييييييوفرة غييييييييييييييييري إضيييييييييييييييييافية لبييييييييييييييييياانت حاجييييييييييييييييية هنييييييييييييييييا  كانييييييييييييييييت  إذا 7.4
 وأ/  منسييييييييييييييق فيييييييييييييي ن البحثييييييييييييييي، املقييييييييييييييرتح حسييييييييييييييب البييييييييييييييياانت قاعييييييييييييييدة

. ئيالنهييييييييييييييا اجلييييييييييييييدول إىل ويضيييييييييييييييفه البييييييييييييييياانت جيمييييييييييييييع قييييييييييييييد الباحييييييييييييييث
 لقبيييييييييييييييي مييييييييييييييين مجعهيييييييييييييييا مت الييييييييييييييييت البيييييييييييييييياانت مجييييييييييييييييع يف النظييييييييييييييير سييييييييييييييييتم

 ينختيييييييييييز  سييييييييييييتم كميييييييييييا.   ميييييييييييع مشيييييييييييرتكة بيييييييييييياانت اهنيييييييييييا عليييييييييييي الباحيييييييييييث
 .البياانت قاعدة يف البياانت هذه

 جلنيييييييييييييه إىل مسيييييييييييييبق خطيييييييييييييي إشيييييييييييييعار تقيييييييييييييدمي الباحيييييييييييييث عليييييييييييييي جييييييييييييييب 7.5
 املقيييييييييييييرتح يف تغييييييييييييييري أي عييييييييييييين واملركيييييييييييييز العلميييييييييييييية البحيييييييييييييوث اخالقييييييييييييييات
 يقيييييييييييير الدراسيييييييييييية مييييييييييييو فني تغيييييييييييييري حاليييييييييييية يف أنييييييييييييه وضييييييييييييمان البحثييييييييييييي،
 االتفاقية هذه شروط على ويوافق اجلديد الباحث

 لقاعييييييييييييده بوصييييييييييييوله السييييييييييييماح علييييييييييييى املوافقيييييييييييية متييييييييييييت الييييييييييييذي الباحييييييييييييث 7.6
 خييييييييييييالل موقتييييييييييييه مييييييييييييرور وكلمييييييييييييه مسييييييييييييتخدم ابسييييييييييييم سيييييييييييييزود البييييييييييييياانت

  الدارسة مدة

 :الباحث يقوم ال ان على فريقال سيحرص 7.7

 

 جزء أي أو كل  نقل أو طباعة صورة، حترير، حفظ، حتميل، 7.7.1
 ألي أو املعتمدة لالستخدامات اما املعطاة البياانت من

 .آخري أغراض

 احلماية تدابري أي تعديل أو حتييد التحايل، حتوير، إزالة، 7.7.2
 البياانت لقاعده اإللكرتونية

 احلساب تفاصيل أو املرور وكلمة املستخدم اسم مشاركه 7.7.3
 اثلث طرف مع األخرى

 املعمول واإلرشادات واألنظمة القوانني جلميع االمتثال الطرفان علي جيب 7.8
 .السريرية البياانت وحتليل مبعاجلة يتعلق فيما هبا،

8. CONFIDENTIALITY  8. السريه 

8.1   Researchers shall ensure that KSUMC registry 

Confidential Information is kept confidential 

and is not used for any purposes other than 

the purpose(s) described in this Agreement. 

Neither KSUMC staff nor Researcher shall 

disclose KSUMC registry Confidential 

Information to third parties without prior 

written approval. 

 بكل حتتفظ بياانت قاعده ابن للباحثني فريقال يكفل 8.1      
 أغراض ألي استخدامها يتم وال بسرية البياانت
. االتفاقية هذه يف املوضحة األغراض غري أخرى
 او فريقال واليسمح لتامه السرية البياانت كافة  ختضع
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 خطية موافقة دون اثلث لطرف بكشفها الباحث 
 .مسبقة

9. DATA PROTECTION 9. البيانات حماية  

9.1  KSUMC acknowledges the importance of 

data privacy of individuals privacy of 

individuals to whom accessed data may 

relate, and commits to comply with Saudi and 

local laws and regulations relating to data 

protection and privacy of subject health 

information, and not to combine accessed 

data with other unverified sources of data.  

 من املسجلة االفراد بياانت خصوصيه أبمهية فريقال يقر9.1    
 ابلدخول هلم السماح على املوافقة متت الذين االفراد
 واحمللية السعودية للقوانني وميتثل البياانت لقاعده
 املعلومات وخصوصية البياانت حبماية املتعلقة واللوائح
 بياانت مع املعطاة البياانت بني اجلمع وعدم الصحية،
 . املصدر مؤكدة غري اخري

10. REPRESENTATIONS 10. التوكيالت  

10.1 KSUMC shall be responsible for the 

compliance of the Researcher to the terms of 

this Agreement. 

10.2 The Researcher will obtain any regulatory or 

ethics approval, necessary to conduct the 

Research Proposal. 

 هذه لشروط الباحث المتثال مسؤوال فريقال سيكون 10.1
 االتفاقية

 جهة من موافقه أي علي الباحث حصول حال يف 10.2
 للمقرتح اضافتها عليه جيب أخالقية او تنظميه
  املقدم البحثي

11. PUBLICATIONS 11. النشر  

In regards to publication in scientific journals, the following 

rules will be followed: 

11.1 Researchers/ Investigator that the KSUMC 

registry Committee approves of will have 

access to the data that relates to individual (or 

collective centers). In addition, any study 

investigator is allowed to access the ENTIRE 

database at any time in the future seeking 

further publication of, as long as it has been 

discussed with and agreed upon by the 

Committee.  

11.2 Include in the publication a description of the 

strengths and weaknesses of the analysis and 

a citation or a register identification number to 

the original studies. 

 

11.3 KSUMC Registry will be clearly identified and 

credited in all publications and presentations. 

 :   يلي ما اتباع جيب علميه جمالت يف النشر حال يف

 صالحيه اعطاهم علي املوافقة متت الذين الباحثني 11.1
 مركز او فرديه بياانت) البياانت للقاعدة الوصول
 ألي السماح يتم ذلك، إىل وابإلضافة( خمتار

 أي يف أبكملها البياانت قاعدة إىل للوصول للباحث
 مت طاملا نشر، مزيد على للحصول املستقبل يف وقت

 .اللجنة عليها وافقت مع مناقشته
 يف والضعف القوة لنقاط وصف النشر يف يدرج 11.2

 على مسجل تعريف رقم أو واالستدالل التحليل
 .األساسية الدراسات

 واضح بشكل اليها اإلشارة سيتم بياانت قاعدة 11.3
 التقدميية والعروض املنشورات مجيع يف فضلها وذكر
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12. TERMS AND TERMINATION  12. واالهناء الشروط 

12.1 The term of this Agreement shall commence 

on the Effective Date and continue through 

the completion of the Research Proposal. 

 

12.2 The Researcher or Researchers’ team use of 

any of the KSUMC-Registry Confidential 

Information/ Intellectual Property in violation of 

any law or any terms or limitations imposed by 

this Agreement shall be a violation of this 

Agreement and KSUMC may immediately 

terminate the Agreement. 

 

12.3 The data collected is stripped of personal 

information and belongs to KSUMC Registry. 

KSUMC Registry has a governing committee 

that makes decisions about how the data can 

be used or shared. 

 وتستمر التنفيذ مده خالل ساريه االتفاقية هذه تعترب 12.1
  املشروع اءانته حىت

 ابستخدام البحثي الفريق أو الباحث قام حال يف 12.2
 أي أو قانون ألي خمالف بشكل بياانت من أي

 انتهاكا يعترب االتفاقية هذه تفرضها قيود أو شروط
 .الفور على االتفاق وينهي االتفاقية هلذه

 تعد قاعدة هذه البياانت ملكا للمدينة الطبية يف 12.3
أتول ملكيتها للمدينة الطبية جامعة امللك سعود و

كامل بعد االنتهاء من استخدامها   بشكل
 واالستفادة منها من قبل الفريق البحثي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

FIRST PARTY 
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Representative KSUMC registry Party:  st1 

Name and Title:  

 

 Database Manager 

 
Date: 

 : املزود عن

 املخول الشخص توقيع

 (واملنصب االسم)

 

 

 : التاريخ 

Mailing Address for Notices: King Saud University MC - 

KSUMC 

Phone:  

e-mail:  @ksu.edu.sa 

 : لإلشعارات الربيدي العنوان

 : هاتف

 :اإللكرتوين الربيد

SECOND PARTY 

FOR RECEIPIENT: 

NAME/S OF REQUESTING PARTY: 

 

 

 

 

 :املتلقي عن

  واملنصب االسم

 :املخول الشخص توقيع

 :التاريخ

Mailing Address for Notices: 

 

 

Phone: 

Fax:  

e-mail:  

 : لإلشعارات الربيدي العنوان

 

 : هاتف

 : فاكس

 : اإللكرتوين الربيد

I have read and understood the terms and conditions of 

this Sharing Data Agreement and I agree to abide by 

them in the receipt and use of the materials.  

 االلتزام على وأوافق هذه املواد نقل اتفاقية وشروط أحكام وفهم بقراءة قمت
 . املادة واستخدام استالم عند هبا

2nd Party 

Signature of Authorized person: 

 

 

 

Date: 

 املخول الشخص توقيع و االسم

 

 

 

 : التاريخ

 

 

STAMP 

 اخلتم

 

STAMP 

 اخلتم
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 Date 

 

 

 

 

 

 

Study Title 

 IRB Number 

 

 

 

PARTY (REQUESTING PARTY) ndNAME/S OF 2 

 

 

 

 

 

 

 Contact Details 

 Mailing Address 

 Contact Numbers 

 Email 


