Ενημερωτικό Σημείωμα για Επαγγελματίες στο χώρο της Υγείας –
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
Αγαπητέ Ιατρέ/Επαγγελματία στο χώρο της Υγείας
Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και
δεσμευόμαστε να επιδεικνύουμε το σεβασμό που απαιτούν τα υψηλότερα πρότυπα του
τομέα. Γι’ αυτό το λόγο επιθυμούμε να παρέχουμε ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με
τον τρόπο με τον οποίο η MENARINI ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ – ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΒΕ, Λ. Βουλιαγμένης
575, 16451, Αργυρούπολη (εφεξής καλούμενη στην παρούσα η «Εταιρεία» ή «εμείς»)
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των Επαγγελματιών στο χώρο της Υγείας (εφεξής
καλούμενοι «ΕΥ») και διασφαλίζει τη συμμόρφωσή της με τους ισχύοντες νόμους,
συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (ο «Κανονισμός»).
1. Τι μπορούμε να κάνουμε με τα Δεδομένα σας
Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε ή έχετε παράσχει σε προηγούμενες επικοινωνίες
μαζί μας μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από την Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:
(Α) «Δραστηριότητες Επιστημονικής Ενημέρωσης», οι οποίες εκτελούνται και μέσω
ψηφιακής επικοινωνίας όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιστημονική
Ενημέρωση συμπεριλαμβάνει όλους τους τρόπους με τους οποίους μεταδίδονται μηνύματα
επιστημονικής ενημέρωσης στους Επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, ήτοι άμεσα από τους
Αντιπροσώπους πωλήσεών μας, μέσω ενημερωτικών φυλλαδίων προϊόντων, μέσω
αλληλογραφίας (δημοσιεύσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς ή/και με μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μέσω εκδηλώσεων, συνεδρίων και συνεχούς εκπαίδευσης,
πληροφορίες για δείγματα προϊόντων που παραδίδονται σε ΕΥ.
(Β) «Δραστηριότητες Εταιρικής Πληροφόρησης», οι οποίες εκτελούνται και μέσω ψηφιακής
επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αφορούν στην Εταιρεία, τις
πρωτοβουλίες και τα προϊόντα της. Οι Δραστηριότητες Εταιρικής Πληροφόρησης
περιλαμβάνουν την αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή/και μηνυμάτων ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου των ενημερωτικών δελτίων της εταιρείας
(Γ) Προσαρμογή των δραστηριοτήτων/υπηρεσιών μας Επιστημονικής Ενημέρωσης, με
αξιολόγηση των αναγκών, προτιμήσεων και επαγγελματικών ενδιαφερόντων σας
(«Επαγγελματική Κατηγοριοποίηση») όπως προβλέπεται από τον «Κανονισμό».
2. Τι Δεδομένα συλλέγουμε
Τα προσωπικά δεδομένα που μπορούμε να επεξεργαστούμε («Δεδομένα») είναι τα
ακόλουθα:
(1) Επαγγελματικός/ακαδημαϊκός τίτλος. (2) Όνομα. (3) Επώνυμο. (4) Φύλο. (5) Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/ Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (AMKA). (6)
Διεύθυνση επίσκεψης και αλληλογραφίας (οδός, αριθμός, πόλη, νομός, καθώς και
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στοιχεία οποιουδήποτε άλλου ψηφιακού
λογαριασμού). (7) Ώρες επίσκεψης. (8) Αριθμός τηλεφώνου εργασίας. (9) Αριθμός
επαγγελματικού κινητού τηλεφώνου. (10) Τομέας εργασίας. (11) Πρόσθετα ακαδημαϊκά
και επαγγελματικά προσόντα/ειδικότητες. (12) Θέση εργασίας (π.χ. Καρδιολόγος, στο
καρδιολογικό τμήμα του ΧΧΧ Νοσοκομείου, Διευθυντής της Πανεπιστημιακής

Καρδιολογικής Κλινικής του ΧΧΧ Νοσοκομείου). (13) Ενδεχομένως, δεδομένα σχετικά με τα
Επιστημονικά συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν οι Επαγγελματίες στον
τομέα της υγείας και υποστηρίζονται από την εταιρεία. (14) Δεδομένα διαχείρισης των
δειγμάτων προϊόντων. (15) Δεδομένα σχετικά με τη χρήση ή/και την προβολή από μέρους
σας των ηλεκτρονικών/ψηφιακών ενημερωτικών μας υλικών. (16) Συμβάσεις με το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, ΕΟΠΥΥ ή/και άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία. (17) Άλλες πληροφορίες για το
επάγγελμά σας και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Απαιτείται συγκατάθεση στην επεξεργασία Δεδομένων για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε
τις δραστηριότητες Επιστημονικής Ενημέρωσης και γι 'αυτό σας ζητούμε να μας δώσετε
τουλάχιστον τα παραπάνω δεδομένα που επισημαίνονται με έντονη γραμματοσειρά: εάν
δεν μας τα δώσετε, δεν θα μπορούμε να απευθύνουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα
Επιστημονικής Ενημέρωσης σε εσάς. Αντίθετα, η παραχώρηση της συγκατάθεσής σας για
τη συλλογή των λοιπών δεδομένων και της επεξεργασίας τους για τους επιπρόσθετους
σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω (δηλαδή εκτός της Επιστημονικής Ενημέρωσης) είναι
προαιρετική - η άρνησή σας δεν μας εμποδίζει να σας απευθύνουμε Δραστηριότητες
Επιστημονικής Ενημέρωσης, αν και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τις
υπηρεσίες μας στις ανάγκες σας ή/και να παρέχουμε ενημερώσεις σχετικά με τα νέα που
αφορούν Προϊόντα και Δραστηριότητες/Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μας.
Σας ενημερώνουμε ότι η συγκατάθεσή σας είναι η νομική βάση για τις διαδικασίες
επεξεργασίας δεδομένων που περιγράφονται ανωτέρω σύμφωνα με το άρθρο 6.1.α. του
Κανονισμού. Επιπλέον, τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία
χωρίς τη συγκατάθεσή σας για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τους
νόμους, τους κανονισμούς και το δίκαιο της ΕΕ, καθώς και για τη δικαστική επιβολή ή
υπεράσπιση ενός νομικού δικαιώματος, για την άσκηση εννόμων συμφερόντων και σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις που ορίζονται από τα άρθρα 6 και 9 του Κανονισμού, στις
περιπτώσεις που εφαρμόζονται.
3. Πώς επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας.
Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο εντύπως όσο και ηλεκτρονικά και
εισάγονται στο σύστημα της Εταιρείας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους –
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν στην ασφάλεια των δεδομένων και την
εμπιστευτικότητα – και σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης και νόμιμης επεξεργασίας. Τα
Δεδομένα σας αποθηκεύονται μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητα για την
εκπλήρωση των στόχων για τους οποίους συλλέχθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο
που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της διάρκειας της περιόδου αποθήκευσης
λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε σχετική νομική
απαίτηση, την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και την ανάγκη ορθολογικής
διαχείρισης των αρχείων της Εταιρείας. Μπορούμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας
ακόμη και μετά το τέλος των δραστηριοτήτων μας προς εσάς, αλλά μόνο για όσο χρονικό
διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών
μας, καθώς και για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω. Ενημερώνουμε
και συντηρούμε τις βάσεις δεδομένων μας ώστε να διασφαλίζουμε ότι τα Δεδομένα σας
είναι πάντα σωστά και ακριβή.
4. Ποιός μπορεί να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα σας
Τα Δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία από προσωπικό που ανήκει στις
ακόλουθες κατηγορίες: διοικητικό προσωπικό, αντιπρόσωποι πωλήσεων, υπεύθυνοι
προϊόντων. Τα Δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία από όλα τα

λοιπά μέλη του προσωπικού που ενδέχεται να χρειαστεί να το πράξουν λόγω των εργασιακών
καθηκόντων τους. Επιπλέον, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 9, τις Αιτιολογικές σκέψεις 48 και 52
του Κανονισμού, τα Δεδομένα μπορούν να γνωστοποιηθούν στη μητρική εταιρεία της
Εταιρείας A. Menarini IFR Srl, με έδρα τη Φλωρεντία (Ιταλία), καθώς και σε άλλες εταιρείες του
Ομίλου Menarini, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται σε χώρες εκτός ΕΕ («Τρίτες
χώρες») για οργανωτικές, διοικητικές, οικονομικές και λογιστικές ανάγκες. Σύμφωνα με τον
Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), δεδομένου ότι ορισμένες από τις
εταιρείες μας φιλοξενούν αρχεία ΕΥ σε κοινόχρηστους διακομιστές, πρέπει να ειδοποιούμε
τους ΕΥ σχετικά με αυτό. Με βάση τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις από τις οποίες
δεσμευόμαστε, μπορούμε να κοινοποιούμε τα Δεδομένα σας στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (ΕΟΦ), σε εθνικές και τοπικές Υγειονομικές αρχές, σε άλλα κέντρα υγείας και
πανεπιστήμια, σε άλλες δημόσιες αρχές, επαγγελματικούς συλλόγους καθώς και άλλους
αποδέκτες, στους οποίους τα δεδομένα σας θα γνωστοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους ή
τους κανονισμούς. Επιπλέον, σε σχέση με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις και σκοπούς, τα
δεδομένα μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες εταιρείες, όπως προμηθευτές, υπεργολάβους,
παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και Cloud Computing, οργανισμούς και φορείς οργάνωσης
εκδηλώσεων, παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών και εταιρείες που εκτελούν
φορολογικά/διοικητικά καθήκοντα εκ μέρους μας, ακόμη και σε Τρίτες χώρες. Οι εν λόγω
οντότητες/φυσικά πρόσωπα ενεργούν, ανάλογα με την περίπτωση, ως υπεύθυνοι
επεξεργασίας δεδομένων ή ως εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων, για τους ίδιους
σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσον αφορά
στις διαβιβάσεις δεδομένων προς Τρίτες χώρες -συμπεριλαμβανομένων των διαβιβάσεων σε
χώρες που ενδέχεται να μην εγγυώνται τα ίδια πρότυπα προστασίας με τους ισχύοντες νόμους
περί απορρήτου, σας ενημερώνουμε ότι η επεξεργασία Δεδομένων θα πραγματοποιείται μόνο
σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται από τους ισχύοντες νόμους, όπως, για παράδειγμα, τη
συγκατάθεσή σας, την υιοθέτηση Πρότυπων Συμβατικών Ρητρών που έχουν εγκριθεί από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την επιλογή εμπορικών εταίρων που είναι εγγεγραμμένοι σε
προγράμματα για τη διεθνή ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων (π.χ. Ασπίδα Προστασίας ΕΕΗΠΑ) ή δραστηριοποιούνται σε Χώρες που θεωρούνται ασφαλείς από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Ελέγχου των Δεδομένων σας
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή στο inform@menarinidiagnostics.gr
καθώς και στη διεύθυνσή μας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματα που παρέχονται από
τα άρθρα 15-22 του Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής: να γνωρίζετε αν
οποιαδήποτε Δεδομένα που αναφέρονται σε εσάς υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς· να
έχετε πρόσβαση στα Δεδομένα σας· να επαληθεύετε το περιεχόμενο, προέλευση, ακρίβεια,
τοποθεσία των Δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των Τρίτων Χωρών όπου
ενδέχεται να υπάρχουν τα δεδομένα)· να λαμβάνετε αντίγραφο των Δεδομένων· να ζητάτε τη
συμπλήρωση, επικαιροποίηση, τροποποίηση των Δεδομένων σας· στις περιστάσεις που ορίζει
ο νόμος, να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Δεδομένων, τη διαγραφή των
Δεδομένων, την ανωνυμοποίηση και το πάγωμα των Δεδομένων· να αντιτίθεστε σε
δραστηριότητες κατάρτισης προφίλ και δραστηριότητες άμεσης επικοινωνίας
(συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των τρόπων επικοινωνίας σε συγκεκριμένα μέσα
επικοινωνίας), να αντιτίθεστε στην επεξεργασία Δεδομένων για λόγους έννομου συμφέροντος.
Ομοίως, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας (χωρίς, ωστόσο, αυτό
να επηρεάζει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που έγιναν πριν από την
ανάκληση της συγκατάθεσής σας) ή/και να ενημερώνετε τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων
του Ομίλου Menarini στo email dpo@menarini.com για τυχόν παρατηρήσεις που μπορεί να
έχετε σχετικά με τη χρήση των Δεδομένων σας, την οποία θεωρείτε ακατάλληλη ή/και να
υποβάλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

****
Έχοντας διαβάσει το παραπάνω Ενημερωτικό Σημείωμα, συγκατατίθεμαι με την παρούσα στην
επεξεργασία των Δεδομένων μου για τους ακόλουθους σκοπούς, όπως τεκμηριώθηκε από τον
Εκπρόσωπο Πωλήσεων:
……………..........................................................................................................................
Α) Λήψη Δραστηριοτήτων Επιστημονικής Ενημέρωσης από την Εταιρεία, και μέσω ψηφιακής
επικοινωνίας όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
□ Συμφωνώ (υποχρεωτικά)

□ Δεν συμφωνώ

Β) Λήψη Εταιρικής Πληροφόρησης για πρωτοβουλίες και προϊόντα της Εταιρείας, και μέσω
ψηφιακής επικοινωνίας όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
□ Συμφωνώ (προαιρετικά)

□ Δεν συμφωνώ

Γ) Λήψη προσαρμοσμένων δραστηριοτήτων/υπηρεσιών Επιστημονικής Ενημέρωσης από την
Εταιρεία με βάση τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα επαγγελματικά ενδιαφέροντά μου
(«Επαγγελματική Κατηγοριοποίηση»).
□ Συμφωνώ (προαιρετικά)

□ Δεν συμφωνώ

Δ) Διεύθυνση email …………………………………………………………………………………………………………..….
Λήψη Επιστημονικής Ενημέρωσης: □ Συμφωνώ (προαιρετικά)
Λήψη Εταιρικής Πληροφόρησης:

□ Συμφωνώ (προαιρετικά)
****

□ Δεν συμφωνώ
□ Δεν συμφωνώ

