Δήλωση Απορρήτου για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και τα ερωτήματα που αφορούν
ιατρικές πληροφορίες
Τελευταία ενημέρωση: 10.07.2020
Γενικές πληροφορίες
Η Astellas Pharmaceuticals Α.Ε.Β.Ε. (εφεξής η «Astellas») σέβεται το δικαίωμα προστασίας
του απορρήτου σας και χειρίζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ"). Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί ποιοι
είμαστε, πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς
για σκοπούς φαρμακοεπαγρύπνησης και παροχής ιατρικών πληροφοριών, καθώς και πώς
μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με το απόρρητο. Αν έχετε οποιεσδήποτε
ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς,
επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο
τέλος αυτής της δήλωσης απορρήτου.
Τι κάνει η Astellas;
Η Astellas Pharma είναι μια παγκόσμια φαρμακευτική επιχείρηση, της οποίας η τελική
μητρική εταιρεία εδρεύει στο Τόκιο της Ιαπωνίας. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε τη
ζωή των ασθενών στους ακόλουθους βασικούς τομείς: μεταμοσχεύσεις, ουρολογία,
ογκολογία και λοιμώξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Astellas, ανατρέξτε στην ενότητα
"Πληροφορίες" του ιστοτόπου μας στη διεύθυνση https://www.astellas.com/gr/el/about.
Ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγει η Astellas και για ποιους σκοπούς;
Οι τύποι των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε, καθώς και
οι λόγοι για τους οποίους σας ζητούμε να τις παράσχετε, εξαρτώνται από την κατηγορία των
υποκειμένων των δεδομένων ή/και από τη δραστηριότητα επεξεργασίας δεδομένων:
Σκοποί που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση:
Ενδέχεται να συλλέξουμε τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία, ανάλογα με το άτομο που
έρχεται σε επαφή μαζί μας (ασθενής ή αναφέρων ενός ανεπιθύμητου συμβάντος): όνομα,
επώνυμο, ηλικία, ημερομηνία/έτος γέννησης, φύλο, αρχικά, στοιχεία επικοινωνίας και
επάγγελμα. Ενδέχεται να συλλέξουμε πρόσθετα προσωπικά δεδομένα σχετικά με την υγεία
ή το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου που εμφανίζει ένα ανεπιθύμητο συμβάν. Η νομοθεσία
ενδέχεται να απαιτεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να αξιολογήσουμε την
ασφάλεια των προϊόντων μας και να αναφέρουμε τα δεδομένα στις ρυθμιστικές αρχές. Κατά
την αναφορά δεδομένων στις ρυθμιστικές αρχές, οι προσωπικές σας πληροφορίες θα

κοινοποιούνται ανώνυμα. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς
εκτός από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη φαρμακοεπαγρύπνηση.
Ενδέχεται να λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς από τρίτα μέρη (όπως
ο γιατρός που σας παρακολουθεί), αλλά μόνο όταν έχουμε επιβεβαιώσει ότι τα εν λόγω
τρίτα μέρη έχουν τη συγκατάθεσή σας, ή έχουν νόμιμη άδεια ή υποχρεούνται να μας
γνωστοποιήσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες. Οι τύποι των πληροφοριών που
ενδέχεται να συλλέξουμε από τρίτα μέρη περιλαμβάνουν τους παραπάνω τύπους
προσωπικών πληροφοριών και χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από αυτά
τα τρίτα μέρη μόνο για να αξιολογήσουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας, για να
αναφέρουμε τυχόν ανεπιθύμητα συμβάντα στις ρυθμιστικές αρχές και για να
επικοινωνήσουμε μαζί σας για τυχόν νεώτερες πληροφορίες ή για λόγους επιβεβαίωσης.
Σκοποί που σχετίζονται με ερωτήματα για την παροχή ιατρικών πληροφοριών:
Ενδέχεται να συλλέξουμε το όνομα, το επώνυμο, τα αρχικά, την ημερομηνία/έτος γέννησης,
το φύλο, τα στοιχεία επικοινωνίας και το επάγγελμα του ατόμου που έρχεται σε επαφή μαζί
μας για την παροχή ιατρικών πληροφοριών. Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με
την υγεία ή δεδομένα που σχετίζονται με το ιατρικό ιστορικό ενός ατόμου που μας
υποβάλλει ένα ερώτημα. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες για να απαντήσουμε στο
ερώτημά σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας αργότερα, εάν είναι απαραίτητο,
προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Ενδέχεται να απαιτείται
από τη νομοθεσία να αναφέρουμε τα δεδομένα σας στις ρυθμιστικές αρχές, στο βαθμό που
το ερώτημά σας σχετίζεται με ένα ανεπιθύμητο συμβάν.
Εάν σας ζητήσουμε να παράσχετε οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που δεν
περιγράφεται παραπάνω, τότε οι προσωπικές πληροφορίες που θα σας ζητήσουμε να μας
παράσχετε και οι λόγοι για τους οποίους σας ζητούμε να τα παράσχετε θα σας
διευκρινιστούν τη στιγμή που θα συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία.
Γενικά, θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς μόνο
για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή για σκοπούς τους
οποίους θα σας εξηγήσουμε τη στιγμή που θα συλλέξουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
Ωστόσο, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για
άλλους σκοπούς που δεν είναι ασύμβατοι με τους σκοπούς που σας έχουμε γνωστοποιήσει
(όπως για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον, σκοπούς επιστημονικής
έρευνας ή έρευνας ιστορικών, ή στατιστικούς σκοπούς) εάν και εφόσον αυτό επιτρέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Με ποιον μοιράζεται η Astellas τις προσωπικές μου πληροφορίες;
Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες κατηγορίες
αποδεκτών:

•

στις εταιρείες και τις συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου μας, σε τρίτους παρόχους
υπηρεσιών και σε συνεργάτες, οι οποίοι μας παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας
δεδομένων, ή οι οποίοι επεξεργάζονται με άλλο τρόπο προσωπικές πληροφορίες για
τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, όπως η
παροχή των σχετικών υπηρεσιών & των βάσεων δεδομένων που αφορούν τη
φαρμακοεπαγρύπνηση και την ιατρική πληροφόρηση και η παροχή βοήθειας προς
την Astellas για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σχετικά με την υποβολή
αναφορών. Κατάλογος των εταιρειών του ομίλου μας είναι διαθέσιμος εδώ,

•

σε οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα επιβολής του νόμου, ρυθμιστική ή κρατική αρχή,
δικαστήριο ή άλλο τρίτο μέρος στο οποίο θεωρούμε ότι η αποκάλυψη είναι
απαραίτητη (i) στα πλαίσια εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, (ii) για την
άσκηση, εδραίωση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ή (iii) για την
προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή αυτών οποιουδήποτε άλλου προσώπου.

•

σε κάποιον υποψήφιο αγοραστή (και στους εκπροσώπους και συμβούλους του) σε
περίπτωση ενδεχόμενης αγοράς, συγχώνευσης ή απόκτησης οποιουδήποτε μέρους
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, υπό την προϋπόθεση ότι θα
ενημερώσουμε τον αγοραστή ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές
πληροφορίες μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση
Απορρήτου.

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών (μόνο για τις χώρες της ΕΕ)
Στο βαθμό που εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας
πληροφορίες για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, προκειμένου να
συμμορφωνόμαστε με τις νομικές υποχρεώσεις μας σχετικά με θέματα
φαρμακοεπαγρύπνησης και ερωτήματα για την παροχή ιατρικών πληροφοριών που
αφορούν τη χρήση των προϊόντων μας. Η νομική μας βάση είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1,
στοιχείο γ) σε συνδυασμό με το άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο θ) του ΓΚΠΔ.
Αν έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση της
συλλογής και της χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς, επικοινωνήστε μαζί
μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνία
μαζί μας» παρακάτω.
Πώς η Astellas διατηρεί ασφαλείς τις προσωπικές μου πληροφορίες;
Η Astellas χρησιμοποιεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των
προσωπικών πληροφοριών που συλλέγει και επεξεργάζεται σχετικά με εσάς. Τα μέτρα που
χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο του
κινδύνου που σχετίζεται με την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων
Οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποστούν επεξεργασία
σε άλλες χώρες, πέραν της χώρας στην οποία είστε κάτοικος. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να
έχουν νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων διαφορετικούς από τους
νόμους της χώρας σας και ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με
αυτό που παρέχεται στη χώρα σας.
Ωστόσο, έχουμε λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι οι
προσωπικές σας πληροφορίες θα παραμείνουν προστατευμένες σύμφωνα με την παρούσα
Δήλωση Απορρήτου. Αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή των Τυποποιημένων Συμβατικών
Ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μεταφορές προσωπικών πληροφοριών μεταξύ
των εταιρειών του ομίλου μας, οι οποίες απαιτούν από όλες τις εταιρείες του ομίλου να
προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργάζονται από τον ΕΟΧ σύμφωνα με
τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες μας είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Έχουμε
εφαρμόσει παρόμοιες κατάλληλες διασφαλίσεις με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και
συνεργάτες μας και περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν να παρασχεθούν κατόπιν
αιτήματος.
Διατήρηση δεδομένων
Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για σκοπούς
φαρμακοεπαγρύπνησης καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εταιρείας, καθώς οι πληροφορίες
αυτές είναι σημαντικές για λόγους δημόσιας υγείας.
Όσον αφορά τα ερωτήματα για την παροχή ιατρικών πληροφοριών, τα προσωπικά δεδομένα
μπορούν να διατηρούνται για 6 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία επικοινωνείτε με
την Astellas για να υποβάλετε ένα ερώτημα.
Τα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων
σας:
•

Αν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να ενημερώσετε τις
προσωπικές σας πληροφορίες, μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή
επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διαδικασία και τα στοιχεία
επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας» παρακάτω.

•

Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας
πληροφοριών ή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών
σας πληροφοριών ή να διαγράψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ή να

ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας πληροφοριών, θα είναι περιορισμένο
λόγω των νομικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί
φαρμακοεπαγρύπνησης. Η Astellas δεν θα μπορεί να διαγράψει ή να περιορίσει την
επεξεργασία των δεδομένων σας για νομικούς λόγους.
•

Ομοίως, εάν έχουμε συλλέξει και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες
με τη συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας
οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει τη
νομιμότητα οποιασδήποτε επεξεργασίας πραγματοποιήσαμε πριν από την
ανάκληση, ούτε θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας
που διεξάγεται με βάση άλλους νόμιμους λόγους επεξεργασίας πέραν της
συγκατάθεσης. Και πάλι, μπορείτε να το κάνετε αυτό οποιαδήποτε στιγμή
επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τη διαδικασία και τα στοιχεία
επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας» παρακάτω.

•

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε μια αρχή προστασίας προσωπικών
δεδομένων σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με την τοπική
αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. (Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών
προστασίας προσωπικών δεδομένων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι
διαθέσιμα εδώ.)

Απαντούμε σε όλα τα αιτήματα που λαμβάνουμε από άτομα που επιθυμούν να ασκήσουν
τα δικαιώματα που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους σύμφωνα με
τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Ενημερώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου κατά καιρούς, ανάλογα με
τις αλλαγές στις νομικές, τεχνικές ή επιχειρηματικές εξελίξεις. Όταν ενημερώνουμε τη
Δήλωση Απορρήτου μας, θα λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να σας ενημερώνουμε,
αναλόγως της σημασίας των αλλαγών που πραγματοποιούμε. Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή
σας για οποιεσδήποτε ουσιώδεις αλλαγές στη Δήλωση Απορρήτου, εάν και όπου αυτό
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Μπορείτε να δείτε πότε ενημερώθηκε για τελευταία φορά η παρούσα Δήλωση Απορρήτου,
επιλέγοντας την ημερομηνία "τελευταίας ενημέρωσης" που εμφανίζεται στο επάνω μέρος
της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.

Επικοινωνία μαζί μας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών είναι η Astellas
Pharmaceuticals Α.E.B.E. με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Αγησιλάου 6-8, Μαρούσι, ΤΚ 151
23, τηλ. 210-8189900, email: info@gr.astellas.com.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σχετικά με το απόρρητο, υποβάλετε
το ερώτημά σας εδώ.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών
πληροφοριών σας από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: privacy@astellas.com.

