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Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου απευθύνεται σε:
•

επαγγελματίες υγείας,

•

καταναλωτές φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν Αντισυλληπτικά Έκτακτης Ανάγκης με
Οξική Ουλιπριστάλη (G03AD02).

Λαμβάνετε αυτήν τη Ειδοποίηση Απορρήτου επειδή μια «Κοινοπραξία» φαρμακευτικών εταιρειών έχει
δημιουργήσει ένα Μητρώο Φαρμακοεπαγρύπνησης Έκθεσης κατά την Εγκυμοσύνη (στο εξής το
«Μητρώο») για διάφορα φαρμακευτικά προϊόντα που όλα περιέχουν Αντισυλληπτικό Έκτακτης Ανάγκης
με δραστική ουσία την Οξική Ουλιπριστάλη (G03AD02) (στο εξής «Ουλιπριστάλη»). Η Κοινοπραξία
αποτελείται από τις ακόλουθες φαρμακευτικές εταιρείες:

(1)

ZENTIVA GROUP, a.s,

(2)

Aristo Pharma GmbH,

(3)

Exeltis Pharmaceuticals Holding, S.L.,

(4)

HELM AG,

(5)

Hexal AG,

(6)

Mylan,

(7)

STADA Arzneimittel AG,

(8)

Farmitalia s.r.l.

(9)

Aspen Healthcare Malta Limited

(10)

Elpen Pharmaceutical Co. Inc.

Η Κοινοπραξία απαιτείται να επεξεργαστεί πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες συνιστούν
«Προσωπικά Δεδομένα». Όλα τα μέλη της Κοινοπραξίας είναι υπεύθυνα για την επεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων σας, καθώς αποφασίζουν από κοινού τους λόγους και τους τρόπους
επεξεργασίας τους, συνεπώς ενεργούν ως «Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας». Στην παρούσα
Ειδοποίηση Απορρήτου, οι λέξεις «Εμείς» ή «Εμάς» αναφέρονται σε όλους τους Από Κοινού
Υπεύθυνους Επεξεργασίας. Σε μια «Σύμβαση Από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας», τα μέλη
έχουν προσδιορίσει τα καθήκοντα προστασίας δεδομένων για συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (και ειδικότερα με το Άρθ. 26 ΓΚΠΠΔ) που αφορά την
επεξεργασία Προσωπικά Δεδομένων. Αυτή η Σύμβαση Από Κοινού Υπευθύνων Επεξεργασίας
περιέχει, ειδικότερα, αλλά χωρίς περιορισμούς, τα ακόλουθα:
−

πεδίο εφαρμογής και σκοπό των Από Κοινού Υπεύθυνων Επεξεργασίας,

−

είδος Προσωπικών Δεδομένων και προσώπων που αφορούν τα δεδομένα (κατηγορίες),

−

ευθύνη του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του στο
πλαίσιο του ΓΚΠΠΔ,

−

κοινό σημείο επικοινωνίας για τους ασθενείς και τους επαγγελματίες υγείας.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις αναφορικά με την επεξεργασία των
Προσωπικών σας Δεδομένων, σας καλούμε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
dpo@dada.nl.
Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά αυτήν τη Ειδοποίηση Απορρήτου, η οποία προσδιορίζει το
πλαίσιο στο οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και εξηγεί τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις σας ενόσω γίνεται αυτό.

1.

Ποιες πληροφορίες έχουμε Εμείς σχετικά με εσάς;

1.1

Ασθενείς
Αν είστε ασθενής και έχετε καταναλώσει Ουλιπριστάλη, Εμείς συλλέγουμε τις ακόλουθες
πληροφορίες σχετικά με εσάς:

1.2

−

γενικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας (τα αρχικά, την ημερομηνία γέννησης, τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας); Η διεύθυνση email σας θα χρησιμοποιηθεί
από το σύστημα μόνο για την αποστολή έως και πέντε μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών υγείας.

−

πληροφορίες σχετικά με την έκθεσή σας στην Ουλιπριστάλη,

−

πληροφορίες σχετικά με άλλα φάρμακα, εκτός της Ουλιπριστάλης, που λάβατε κατά την
εγκυμοσύνη,

−

πληροφορίες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη (π.χ. έκβαση της εγκυμοσύνης, πιθανές
ασθένειες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή χρόνια ασθένεια, ιστορικό της μητέρας,
ιατρική κατάσταση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αποτέλεσμα ορολογικών εξετάσεων,
προγεννητικές εξετάσεις).

Επαγγελματίες υγείας
Αν είστε επαγγελματίας υγείας και κάποια από τις ασθενείς σας έχει εκτεθεί στην Ουλιπριστάλη,
Εμείς συλλέγουμε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με εσάς:
−

1.3

γενικές πληροφορίες και στοιχεία ταυτότητας (το όνομα και το επίθετο, την ιατρική
ειδικότητα, τον σύλλογο στον οποίο ανήκετε, τη διεύθυνση, τη χώρα, τον αριθμό τηλεφώνου
και φαξ, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας); Η διεύθυνση email σας θα
χρησιμοποιηθεί από το σύστημα μόνο για την αποστολή έξι μηνυμάτων κατ ανώτατο όριο,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών ρυθμιστικών αρχών υγείας.

Με ποιο τρόπο Εμείς συλλέγουμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς;
Αν είστε ασθενής, είτε έχετε καταχωρίσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς στο Μητρώο η
ίδια είτε κάποιος επαγγελματίας υγείας έχει καταχωρίσει τις πληροφορίες σχετικά με εσάς στο
Μητρώο για λογαριασμό σας. Στη δεύτερη περίπτωση, έχετε απαλλάξει τον επαγγελματία υγείας
από το ιατρικό απόρρητο και ο επαγγελματίας υγείας σάς έχει επιδώσει ένα αντίγραφο αυτής της
ειδοποίησης απορρήτου.
Αν είστε επαγγελματίας υγείας, είτε έχετε καταχωρίσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με εσάς
στο Μητρώο ο ίδιος είτε κάποια ασθενής έχει καταχωρίσει τις πληροφορίες σχετικά με εσάς στο
Μητρώο για λογαριασμό σας. Στη δεύτερη περίπτωση, η ασθενής σάς έχει επιδώσει ένα

αντίγραφο αυτής της ειδοποίησης απορρήτου.

2.

Για ποιους σκοπούς Εμείς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας
και γιατί είναι αυτό δικαιολογημένο;

2.1. Νομική βάση για την επεξεργασία
Δεν θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αν ο νόμος δεν δικαιολογεί ρητώς τον
σκοπό για τον οποίο το κάνουμε. Συνεπώς, Εμείς θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα
σας μόνο επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές και
κανονιστικές υποχρεώσεις μας να παρέχουμε ένα Μητρώο φαρμακοεπαγρύπνησης, Άρθρο 6
(1) (γ) ΓΚΠΠΔ. Επιπλέον, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος
στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως για την προστασία από σοβαρές διασυνοριακές απειλές
για την υγεία ή για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής
περίθαλψης και των φαρμακευτικών προϊόντων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, στη βάση
της νομοθεσίας της Ένωσης ή των κρατών μελών που προβλέπει τη λήψη κατάλληλων και
συγκεκριμένων μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του προσώπου
που αφορούν τα δεδομένα, ειδικότερα του επαγγελματικού απορρήτου, Άρθρο 9 (2) (i) ΓΚΠΠΔ.

2.2. Σκοποί της επεξεργασίας
Πάντοτε επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Ειδικότερα,
Εμείς επεξεργαζόμαστε τα
Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

3.

−

δημιουργία και λειτουργία του Μητρώου για τους σκοπούς της φαρμακοεπαγρύπνησης,

−

συλλογή πληροφοριών σχετικά με ασθενείς που έχουν εκτεθεί στην Ουλιπριστάλη,

−

συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους επαγγελματίες υγείας των ασθενών που έχουν
εκτεθεί στην Ουλιπριστάλη.

Ποιος έχει πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα και σε ποιον
διαβιβάζονται;

3.1 Επεξεργασία από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία
Η Κοινοπραξία έχει αναθέσει στην DADA Consultancy B.V. Godfried Bomansstraat 31, 6543 JA
Nijmegen, Ολλανδία, τη δημιουργία και τη λειτουργία του Μητρώου. Η DADA Consultancy B.V.
σε αυτό το πλαίσιο επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα για λογαριασμό όλων των Από Κοινού
Υπεύθυνων Επεξεργασίας και με βάση τη σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων, συνεπώς
λειτουργεί ως «Εκτελών την Επεξεργασία». Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με το σύνολο των κανονισμών περί απορρήτου των
δεδομένων και θα εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα
χρησιμοποιεί για λογαριασμό του έναν υπεργολάβο επεξεργασίας, προκειμένου να εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις του αναφορικά με το μητρώο. Μια λίστα των υπεργολάβων επεξεργασίας είναι
διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

3.2 Επεξεργασία από τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας
Ο Εκτελών την Επεξεργασία διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε εμάς αποκλειστικά ψευδώνυμα.
Εμείς δεν θα πωλήσουμε, δεν θα κοινοποιήσουμε ούτε θα διαβιβάσουμε με άλλον τρόπο τα

Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη, εξαιρουμένων όσων υποδεικνύονται στην παρούσα
Ειδοποίηση Απορρήτου.
Κατά την πορεία των δραστηριοτήτων μας και για τους ίδιους σκοπούς με εκείνους που
αναφέρονται στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να
προσπελαστούν ή να διαβιβαστούν στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών, βάσει της αρχής της
ανάγκης γνώσης, για την επίτευξη των σκοπών αυτών:
•

το προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των τμημάτων ή άλλων
εταιρειών του ομίλου του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας),

•

των παρόχων συστημάτων πληροφορικής μας, των παρόχων υπηρεσιών cloud, των
παρόχων βάσεων δεδομένων και των συμβούλων μας.

Τα παραπάνω τρίτα μέρη είναι συμβατικώς υποχρεωμένα να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα
και την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν επίσης να προσπελάζονται ή να διαβιβάζονται σε
οποιαδήποτε εθνική ή/και διεθνή κανονιστική αρχή, αρχή επιβολής του νόμου, δημόσιο σώμα ή
δικαστήριο, όπου Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε από την ισχύουσα νομοθεσία
ή τους κανονισμούς ή κατόπιν αιτήματός τους.
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε Εμείς από εσάς ενδέχεται επίσης να υποβάλλονται σε
επεξεργασία, να προσπελάζονται ή να αποθηκεύονται σε χώρα εκτός της χώρας όπου βρίσκεται
ο Εκτελών την Επεξεργασία, στην οποία ενδέχεται να μην προσφέρεται το ίδιο επίπεδο
προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν Εμείς διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας
Δεδομένα σε εξωτερικές εταιρείες που βρίσκονται σε διαφορετικές δικαιοδοσίες από τον
Εκτελούντα την Επεξεργασία, Εμείς θα διασφαλίσουμε την προστασία των Προσωπικών σας
Δεδομένων (i) με την εφαρμογή του επιπέδου προστασίας που απαιτείται από την τοπική
νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων/του απορρήτου που ισχύει για τους Από Κοινού
Υπεύθυνους Επεξεργασίας και, (ii) για τους Από Κοινού Υπεύθυνους Επεξεργασίας που
βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλαδή των Κρατών Μελών της ΕΕ
επιπλέον της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, του «ΕΟΧ»), εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά, διαβιβάζοντας τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποκλειστικά στη βάση των τυπικών
συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διεθνή διαβίβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων και να
αποκτήσετε ένα αντίγραφο των επαρκών μέτρων προστασίας που εφαρμόζονται, ασκώντας τα
δικαιώματά σας όπως περιγράφονται στην Ενότητα 6, παρακάτω.

4.

Πώς προστατεύουμε Εμείς τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την παροχή επαρκούς επιπέδου
ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στα Προσωπικά σας Δεδομένα.
Αυτά τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη:
(i)

τη διαθέσιμη τεχνολογία,

(ii)

το κόστος εφαρμογής,

(iii)

τη φύση των δεδομένων και

(iv)

τον κίνδυνο της επεξεργασίας.

Ο σκοπός αυτών είναι η προστασία από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία
απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή προσπέλαση και άλλες παράνομες μορφές

επεξεργασίας.
Επιπλέον, κατά τον χειρισμό των Προσωπικών σας Δεδομένων, Εμείς:
−

συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά Προσωπικά Δεδομένα που είναι επαρκή,
σχετικά και όχι υπερβολικά, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών
και

−

διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα παραμένουν ενημερωμένα και ακριβή.

Για το δεύτερο, ενδέχεται Εμείς να σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε τα Προσωπικά Δεδομένα
που κατέχουμε σχετικά με εσάς. Σας καλούμε, επίσης, να μας ενημερώνετε αυθόρμητα όποτε
συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή στις προσωπικές σας περιστάσεις, προκειμένου Εμείς να
διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα διατηρούνται ενημερωμένα.

5.

Για πόσο διάστημα αποθηκεύουμε Εμείς τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο
προκειμένου να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με
τις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις. Γενικά, διαγράφουμε τη διεύθυνση email σας μόλις
λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης ή ένα μήνα μετά την αποστολή
του τελευταίου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπενθύμισης σε εσάς. Τα άλλα προσωπικά
σας δεδομένα (ημερομηνία γέννησης και αρχικά) θα διαγραφούν όταν το μητρώο είναι κλειστό.
Εάν επιθυμείτε να καταργηθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα νωρίτερα, επικοινωνήστε με το
ulipristal@dada.nl με αυτό το αίτημα.

6.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τις προϋποθέσεις και εντός των ορίων που
ορίζονται από τον νόμο:
−

το δικαίωμα προσπέλασης των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως τίθενται σε
επεξεργασία από Εμάς και, αν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σας αφορούν
είναι λανθασμένες, απαρχαιωμένες ή ατελείς, να ζητήσετε τη διόρθωση ή την ενημέρωσή
τους,

−

το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων ή τον
περιορισμό αυτών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας,

το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων,
στο σύνολό τους ή εν μέρει,
−

το δικαίωμα να απαιτήσετε τη φορητότητά τους, δηλαδή να σας επιστραφούν τα
Προσωπικά Δεδομένα που έχετε παρέχει σε Εμάς ή να διαβιβαστούν στο πρόσωπο της
επιλογής σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα
διαλειτουργικό μορφότυπο, χωρίς παρεμπόδιση από Εμάς και στο πλαίσιο των
υποχρεώσεών σας αναφορικά με την εμπιστευτικότητα.

Αν έχετε κάποιο ερώτημα, θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα ή δεν είστε
ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο Εμείς επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα,
μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@dada.nl ή μια
επιστολή στη διεύθυνση Dada Consultancy B.V., Data Protection Officer, Godfried Bomansstraat

31, 6543 JA Nijmegen, Ολλανδία, με ένα αντίγραφο του δελτίου ταυτότητά σας για λόγους
αναγνώρισης. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα
αποκλειστικά για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και δεν θα διατηρήσουμε τη σάρωση
αφού ολοκληρωθεί η επαλήθευση. Όταν στέλνετε τέτοιου είδους αντίγραφο σε Εμάς, φροντίστε
να αφαιρέσετε από αυτό τη φωτογραφία και τον αριθμό εθνικού μητρώου ή άλλον αντίστοιχο
αριθμό.
Σε κάθε περίπτωση, επιπλέον των παραπάνω δικαιωμάτων σας, έχετε επίσης το δικαίωμα να
υποβάλετε παράπονο ενώπιον των αρμόδιων αρχών προστασίας δεδομένων.

7.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τα μέλη της Κοινοπραξίας;
Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των υπεύθυνων προστασίας δεδομένων,
κάθε μέλους της Κοινοπραξίας:
Μέλος
ZENTIVA GROUP, a.s.

Στοιχεία επικοινωνίας
Διεύθυνση:
U Kabelovny 529/16
102 00 Prague 10
Czech Republic
Επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας
δεδομένων:
dpo@zentiva.com

Aristo Pharma GmbH

Διεύθυνση:
Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10
13435 Berlin, Γερμανία
Επικοινωνία με τον υπεύθυνο
δεδομένων για τη Γερμανία:

προστασίας

dsb@fox-on.com
Exeltis Pharmaceuticals
Holding, S.L.

Διεύθυνση:
Calle Manuel Pombo Angulo 28 3ª planta
28050 Madrid, Ισπανία
Επικοινωνία
δεδομένων:

με

τον

υπεύθυνο

dataprotection@insudpharma.com
HELM AG

Διεύθυνση:
Nordkanalstrasse 28
200 97 Hamburg, Γερμανία

προστασίας

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: info@helmag.com
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
datenschutzbeauftragter@helmag.com
Διεύθυνση:

Hexal AG

Industriestr. 25
83607 Holzkirchen, Γερμανία
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων:
global.privacy_office@novartis.com
Διεύθυνση:

Mylan

Krijgsman 20
Amstelveen, 1186 DM, Ολλανδία
Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου:
data.privacy@mylan.com
Επικοινωνία
δεδομένων:

με

τον

υπεύθυνο

προστασίας

Audrey.Gerin@mylan.fr
Διεύθυνση:

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18
61118 Bad Vilbel, Γερμανία
Επικοινωνία
δεδομένων:

με

τον

υπεύθυνο

προστασίας

compliance@stada.de
Διεύθυνση:

Farmitalia s.r.l

Viale Alcide De Gasperi,
165/B - 95127 CATANIA, Ιταλία
Επικοινωνία
δεδομένων:

με

τον

υπεύθυνο

προστασίας

privacy@farmitalia.net
Aspen
Limited

Healthcare

Malta

Διεύθυνση:
206, Wisely House, Old Bakery Street
VLT1451, Valletta, Malta

Επικοινωνία
δεδομένων:

με

τον

υπεύθυνο

προστασίας

rsofia@ae.aspenpharma.com
ELPEN Pharmaceutical Co.
Inc

Διεύθυνση:
95 Marathonos Ave.,
19009, Pikermi Attica, Ελλάδα
Επικοινωνία
δεδομένων:

με

τον

υπεύθυνο

προστασίας

gchatzitheodorou@elpen.gr

8.

Αναθεώρηση Πολιτικής Απορρήτου

Αναθεωρούμε τακτικά αυτήν τη ειδοποίηση απορρήτου. Θα ενσωματώσουμε τις πιθανές αλλαγές μας σε
αυτήν τη Ειδοποίηση Απορρήτου χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις
σχετικές αλλαγές. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε κατά καιρούς τη ειδοποίηση απορρήτου που υπάρχει
διαθέσιμη στο Μητρώο, προκειμένου να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο Εμείς
επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα. Αυτή η πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις:
20.10.2020.

