Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου
Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
επαγγελματιών υγείας
Η Astellas Pharma είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική επιχείρηση, της οποίας η τελική
μητρική εταιρεία έχει την έδρα της στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Αποστολή μας είναι να
βελτιώσουμε τη ζωή των ασθενών στους εξής βασικούς τομείς: μεταμόσχευση, ουρολογία,
ογκολογία και λοιμώξεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas, ανατρέξτε
στην ενότητα «Σχετικά» στο https://www.astellas.com/gr/el/about/
Η Astellas Pharmaceuticals Α.E.B.E. και οι εταιρίες του ομίλου της («Astellas») σέβεται το
δικαίωμα του ιδιωτικού σας απορρήτου. Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου εξηγεί ποιοι
είμαστε, πώς συλλέγουμε, κοινοποιούμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες
σχετικά με εσάς και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα του ιδιωτικού απορρήτου σας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών
πληροφοριών σας ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αντιρρήσεων για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων σας με τον τρόπο που περιγράφουμε εδώ, τότε επικοινωνήστε μαζί μας στα
στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού
Απορρήτου.
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας είναι η Astellas
Pharmaceuticals Α.E.B.E., Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, ΤΚ 151 23.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Astellas και γιατί;
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από διάφορες πηγές, μεταξύ άλλων απευθείας
από εσάς και από: έγγραφα ή έντυπα που παρέχετε για να συμμετάσχετε σε πρωτοβουλίες
που υποστηρίζονται ή επιχορηγούνται από την Astellas, όπως δραστηριότητες κλινικής
έρευνας και ανάπτυξης που επιχορηγούνται από την Astellas ή σε άλλο πλαίσιο, από
δημόσια διαθέσιμες πηγές, από βιογραφικά σημειώματα και διαδικτυακές βάσεις δεδομένων
και ιστότοπους, τις οποίες μπορεί να διαχειρίζονται τρίτα μέρη για λογαριασμό μας.
Η Astellas συλλέγει και χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται παρακάτω:
• προσωπικά στοιχεία όπως το όνομα, η ηλικία, το φύλο και τα στοιχεία
επικοινωνίας σας,
• επαγγελματικές λεπτομέρειες όπως ο τόπος άσκησης του επαγγέλματός σας,
ο τίτλος θέσης εργασίας, ο τομέας της ιατρικής στον οποίο δραστηριοποιήστε, τα
επαγγελματικά προσόντα και οι επιστημονικές σας δραστηριότητες (όπως
προηγούμενη εμπειρία κλινικών δοκιμών και συμμετοχή σε παλαιότερες ή
εκκρεμούσες ερευνητικές μελέτες με την Astellas και άλλες εταιρείες),
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δημοσίευση ακαδημαϊκών ή επιστημονικών ερευνών και άρθρων και συμμετοχή
σε ενώσεις και συμβούλια και
• λεπτομέρειες των αλληλεπιδράσεων μαζί μας, όπως το είδος των συναντήσεων που
διεξήχθησαν, τα θέματα που συζητήθηκαν, τις γνώσεις σας και τις ερωτήσεις που
είχατε σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα μας, το είδος υλικού που σας
παρουσιάσαμε και τα σχόλια που παρείχατε, όπως και τις απόψεις και τις συνήθειες
σας σχετικά με τη συνταγογράφηση, τις συνήθειες σας σχετικά με τους ασθενείς σας
και τις διαγνώσεις και παρόμοιες πληροφορίες.
Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες στις βάσεις δεδομένων των πελατών μας για τη
διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού πιθανής
συνεργασίας, επαφής, επισκέψεων και συναντήσεων μαζί σας, για να βοηθήσουμε στην
αξιολόγηση των πληροφοριών που σας παρέχουμε και να διασφαλίσουμε ότι είναι σχετικές,
λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, και για να
κατανοήσουμε την επιστημονική-θεραπευτική σας προσέγγιση και την ικανοποίησή σας με
τα προϊόντα της Astellas.
Με ποιους μοιράζεται η Astellas τις προσωπικές μου πληροφορίες;
Γνωστοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών:








στις εταιρείες του ομίλου μας, στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και τους
συνεργάτες μας οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων σε εμάς ή
που επεξεργάζονται κατά τα άλλα προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που
περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου ή που κοινοποιούνται
σε εσάς όταν συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Μια λίστα με τις
τρέχουσες εταιρείες του ομίλου μας είναι διαθέσιμη εδώ:
https://www.astellas.com/gr/el/worldwide ;
σε οποιοδήποτε αρμόδιο όργανο επιβολής του νόμου, κανονιστικό όργανο,
κρατική υπηρεσία, δικαστήριο ή άλλο τρίτο μέρος όπου πιστεύουμε ότι η
γνωστοποίηση είναι απαραίτητη (i) ως ζήτημα ισχύοντος δικαίου ή κανονισμού, (ii)
για την άσκηση, εδραίωση ή υπεράσπιση των νομικών μας δικαιωμάτων ή (iii) για να
προστατεύσουμε τα ζωτικά συμφέροντά σας ή αυτά οποιουδήποτε άλλου
προσώπου,
σε πιθανό αγοραστή (και τους αντιπροσώπους και συμβούλους του) σχετικά με
οποιαδήποτε προτεινόμενη αγορά, συγχώνευση ή απόκτηση οποιουδήποτε μέρους
της επιχείρησής μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι
πρέπει να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς
που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου,
σε οποιοδήποτε άλλο άτομο με τη δική σας συγκατάθεση για τη γνωστοποίηση.
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Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών (μόνο για ΕΥ στον
ΕΟΧ)
Εάν είστε Επαγγελματίας Υγείας με έδρα στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η νομική μας
βάση για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται
παραπάνω είναι το έννομο συμφέρον μας να διατηρήσουμε μια σχέση μαζί σας. Εάν έχετε
οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη νομική μας βάση, επικοινωνήστε μαζί μας στα
στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικού
Απορρήτου.
Πώς προστατεύει η Astellas τις προσωπικές μου πληροφορίες;
Χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των
προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε για σας. Τα μέτρα που
χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας κατάλληλο για
τον κίνδυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών.
Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων
Οι προσωπικές σας πληροφορίες διαβιβάζονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε άλλες
χώρες εκτός από τη χώρα στην οποία διαμένετε. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να έχουν νόμους
περί προστασίας δεδομένων διαφορετικούς από τους νόμους της χώρας σας (και σε
ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι το ίδιο προστατευτικοί).
Συγκεκριμένα, οι διακομιστές που χρησιμοποιούμε για τη φιλοξενία των προσωπικών
δεδομένων σας βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι εταιρείες του ομίλου μας και οι
τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών και εταίροι λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι όταν
συλλέγουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, μπορούμε να τις επεξεργαστούμε σε
οποιαδήποτε από αυτές τις χώρες.
Ωστόσο, έχουμε λάβει τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για να απαιτήσουμε ότι οι
προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν προστατευμένες, σύμφωνα με την παρούσα
Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου. Αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή των Τυποποιημένων
Συμβατικών Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαβίβαση προσωπικών
πληροφοριών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου μας, που απαιτούν από όλες τις εταιρείες του
ομίλου να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται από τον ΕΟΧ,
σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων.
Οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες μας μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν αιτήματος.
Έχουμε εφαρμόσει παρόμοια κατάλληλα προστατευτικά μέτρα με τους τρίτους φορείς
παροχής υπηρεσιών και τους συνεργάτες μας και μπορείτε να λάβετε περισσότερες
λεπτομέρειες κατόπιν αιτήματος.
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Διατήρηση δεδομένων
Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς, όπου έχουμε συνεχή
νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να το πράξουμε (για παράδειγμα, να σας παρέχουμε μια
υπηρεσία που έχετε ζητήσει ή να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές, φορολογικές ή
λογιστικές απαιτήσεις).
Όταν δεν έχουμε καμία νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές
σας πληροφορίες, είτε θα τις διαγράψουμε είτε θα τις ανωνυμοποιήσουμε ή, εάν αυτό δεν
είναι εφικτό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε
αρχεία αντιγράφων ασφαλείας), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές
πληροφορίες σας και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως
ότου καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.
Τα δικαιώματά σας στην προστασία δεδομένων
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα προστασίας δεδομένων:






Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε
διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο,
μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία
επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας»
παρακάτω.
Επιπλέον, εάν είστε κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, μπορείτε να
προβάλετε ένσταση κατά της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών,
να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας
πληροφοριών ή να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών.
Και πάλι, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας στα
στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί
μας» παρακάτω.
Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην αρχή προστασίας δεδομένων για
τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή προστασίας
δεδομένων. (Διατίθενται στοιχεία επικοινωνίας για τις αρχές προστασίας δεδομένων
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και σε ορισμένες μη ευρωπαϊκές
χώρες (συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Καναδά) εδώ:
http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protectionauthorities/index_en.html ).

Αντιμετωπίζουμε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που θέλουν να ασκήσουν τα
δικαιώματα προστασίας δεδομένων τους σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί
προστασίας δεδομένων.
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Ενημερώσεις σε αυτή την Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου
Μπορεί να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου κατά καιρούς, ως
απάντηση στις μεταβαλλόμενες νομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές εξελίξεις. Αν
επικαιροποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου, θα λάβουμε κατάλληλα
μέτρα για να σας ενημερώσουμε, ανάλογα με τη σημασία των αλλαγών που κάνουμε.
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για να εξασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
που διαθέτετε κατά νόμο, μπορείτε να υποβάλετε το αίτημα σας ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας
πληροφοριών, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, στα παρακάτω
στοιχεία επικοινωνίας: privacy@astellas.com.
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