Ειδοποίηση Απορρήτου
Σε ισχύ από: 1 μπορεί 2022
Αυτή η Ειδοποίηση Απορρήτου (“Ειδοποίηση Απορρήτου”) σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο η Baxter (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε., μαζί με τις συνδεδεμένες με την Baxter εταιρειών
("Baxter”, "εμείς” ή "εμάς") επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα στη διεύθυνση: privacy@baxter.com.

Ενεργή Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Ποιους αφορά η παρούσα ειδοποίηση
Τα υποκείμενα στα οποία αφορά η επεξεργασία που περιγράφεται στην παρούσα ειδοποίηση είναι:
- Επαγγελματίες υγείας (ΕΥς),
- Επαγγελματίες νοσοκομείων (π.χ. διευθυντές νοσοκομείων, υπαλλήλους του τμήματος
προμηθειών και οικονομικών κλπ.),Άλλα εμπλεκόμενα μέρη με τα οποία η Baxter ενδέχεται να
ανταλλάξει δεδομένα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της (π.χ. εκπρόσωποι υπουργείων ή
άλλων ρυθμιστικών αρχών, ακαδημαϊκοί κ.λπ.).
Όλοι τους αναφέρονται ως «επαφές», «εσείς».
Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει η Baxter για εσάς
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει απ’ ευθείας από εσάς: Η Baxter θα συλλέξει τα ακόλουθα
προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς: όνομα και επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, νοσοκομείο
ή ίδρυμα με το οποίο σχετίζεστε, πόλη, πολιτεία/περιφέρεια, ταχυδρομικό κώδικα, χώρα, αριθμό κινητού
τηλεφώνου, αριθμό σταθερού τηλεφώνου, φαξ, ειδικότητα, επαγγελματική θέση, ομάδες προϊόντων του
ενδιαφέροντός
σας,
συνεργασίες,
το
ενδιαφέρον
σας
για
τυχόν
προγράμματα/δραστηριότητες/προϊόντα/θεραπείες και τρόπους επικοινωνίας, επιστημονικές,
ερευνητικές ή συμβουλευτικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις, συγγράμματα.
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει από εταιρείες τρίτων: Η Baxter αποκτά τα ακόλουθα είδη
προσωπικών δεδομένων από τρίτους: συμπεριλαμβανομένων των δημόσια διαθέσιμων βάσεων
δεδομένων ή των δημόσια διαθέσιμων σελίδων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες πλατφόρμες:
το όνομα και επώνυμό σας, το νοσοκομείο ή το ίδρυμα της ασφάλειάς σας, την πόλη, την
πολιτεία/περιφέρεια, τον ταχυδρομικό κώδικα, τη χώρα του νοσοκομείου ή του ιδρύματος με το οποίο
είστε συνδεδεμένοι και την επαγγελματική σας ειδικότητα, προϊόντα του ενδιαφέροντός σας,
συνεργασίες, το ενδιαφέρον σας για τυχόν προγράμματα/δραστηριότητες/προϊόντα/θεραπείες και
τρόπους επικοινωνίας, επιστημονικές, ερευνητικές ή συμβουλευτικές δραστηριότητες, δημοσιεύσεις,
συγγράμματα... Η Baxter αποκτά αυτά τα προσωπικά δεδομένα από εταιρείες τρίτων που συλλέγουν
τα στοιχεία αυτά από πηγές που είναι διαθέσιμες στο κοινό, όπως ο ιστότοπος του νοσοκομείου ή του
ιδρύματος με το οποίο σχετίζεστε.
Επιπλέον προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είτε από εσάς είτε από τρίτους: τύπος
επαγγελματικών προσόντων/πιστοποιήσεων (π.χ. Δρ./Dr. κ.α.), παρούσα επαγγελματική κατάσταση
(είστε στην ενεργή δράση ή όχι), δημοσιεύσεις, περιοχές διεθνούς αναγνώρισης (π.χ. χώρες στις οποίες
είστε αναγνωρισμένοι), τομείς ειδικών ικανοτήτων ή εμπειριών και εξειδίκευσης (π.χ. ομιλίες,
ερευνητικές δραστηριότητες,
συμβουλευτικές επιτροπές κ.α.), συνδρομές ή συμμετοχές σε
επιστημονικές ενώσεις, την εμπειρία σας με τα προϊόντα ή τις θεραπείες της Baxter, τη συμμετοχή σας
σε πρωτοβουλίες της Baxter, γλωσσικές δεξιότητες, το CV σας, την IP διεύθυνση του επαγγελματικού
ή βιογραφικού ιστοτόπου σας. Τέλος, ενδέχεται να εισάγουμε έναν σύνδεσμο στο προφίλ σας στο
LinkedIn. Λάβετε υπόψη, πως κάτι τέτοιο εμπίπτει στην πολιτική απορρήτου του LinkedIn.
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Παθητική Συλλογή Δεδομένων: Η Baxter ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα σας μέσω της
χρήσης cookies ή ανάλογων τεχνολογιών. Αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ιδιαίτερες
προδιαγραφές κάθε ιστοσελίδας. Για το λόγο αυτό παρακλούμε να διαβάσετε την πολιτική για τα cookies
που θα βρείτε στο κάτω μέρος της τοπικής ιστοσελίδας της Baxter για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε πάντα να αναπροσαρμόζετε τις επιλογές σας για τα Cookies.
Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Ενδέχεται, όταν η Baxter συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα απ’ ευθείας από εσάς ή από τρίτους να
τα χρησιμοποιήσει για να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά και/ή να σας αποστείλουμε,
συμεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνίες μάρκετινγκ για την προώθηση
των προϊόντων, των θεραπειών και των υπηρεσιών μας, για να σας παράσχουμε επιπλέον πληροφορίες
για τα προϊόντα/θεραπείες μας, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών πληροφοριών και ερευνών
και ειδήσεων, ενημερωτικών δελτίων, διαδικτυακών σεμιναρίων ή άλλες εικονικές δραστηριότητες
καθώς και πληροφοριών σχετικά με ευκαιρίες εκπαίδευσης στους τομείς των ενδιαφέροντών σας.
Ενδέχεται επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί
σας είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς που στοχεύουν στη
συγκέντρωση πληροφοριών από εσάς για τα προϊόντα ή τις θεραπείες μας συμπεριλαμβανομένης της
εμπειρίας σας με αυτά, καθώς και πληροφοριών που αφορούν σε συγκεκριμένες παθήσεις που
εμπίπτουν στους τομείς δραστηριοποίησης της Baxter ή στους τομείς ενδιαφέροντός μας. Ακόμα,
ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τέτοια δεδομένα για περαιτέρω επικοινωνία με εσάς για μια συγκεκριμένη
έρευνα αγοράς ή άλλη δραστηριότητα στην οποία έχετε συμμετάσχει. Αυτό το κάνουμε με βάση τη
συγκατάθεσή σας. Στο έντυπο συγκατάθεσης, η Baxter θα σας ζητήσει να δώσετε πληροφορίες για τους
τομείς των ενδιαφέροντών σας και τις προτιμήσεις σας. Η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων
για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω είναι εθελοντική. Αν δε συναινέσετε στο να
επεξεργάζεται η Baxter τα προσωπικά σας δεδομένα, δε θα σας αποστείλουμε καμία από τις
προαναφερθείσες επικοινωνίες ή πληροφορίες. Λάβετε υπόψη ότι αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας,
μπορείτε πάντα να την αποσύρετε ή να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ακολουθώντας τις οδηγίες σχετικά
με την κατάργηση της εγγραφής που παρέχονται στο έντυπο συγκατάθεσης. Μπορείτε επίσης να
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας
που παρέχονται στην παράγραφο «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας». Σημειώστε ότι η απόσυρση της
συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του χειρισμού και επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων σας πριν την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.
Επιπρόσθετα ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που λάβαμε απευθείας από εσάς
ή από τρίτους ή από δημοσίως διαθέσιμες βάσεις δεδομένων με σκοπό να κατανοήσουμε καλύτερα το
επιστημονικό σας υπόβαθρο και τους τομείς εξειδίκευσής, τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις,
ενδιαφέροντα, επαγγελματική αναγνώριση και συμμετοχή σε επιστημονικά φόρουμ και επιστημονικές
ενώσεις,
τις επαγγελματικές δραστηριότητες
της επιλογής σας, συμπεριλαμβανομένων
δραστηριοτήτων έρευνας, δημοσιεύσεις, ομιλίες, συμβουλευτικές επιτροπές βάση και της
αλληλεπίδρασής σας με την Baxter (για παράδειγμα κατά τη διάρκεια διοργανώσεων, διαδικτυακών
σεμιναρίων, ή εκπαιδεύσεων), εφόσον υφίστανται. Αυτό το κάνουμε με σκοπό να εντοπίσουμε τομείς
συνεργασίας ή ευκαιρίες βελτίωσης της αλληλεπίδρασής σας με την Baxter που θα μας επέτρεπαν να
δημιουργήσουμε ευκαιρίες ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ιατρικής φροντίδας. Ενδέχεται
επίσης να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας προκειμένου να σας αποστείλουμε με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο έρευνα αναφορικά με τη συνεργασία μας. Αυτό το κάνουμε με βάση τα νόμιμα συμφέροντά
μας προκειμένου να διαχειριστούμε την επαγγελματική μας σχέση, για να αλληλοεπιδράσουμε και να
βελτιώσουμε τη σχέση μας μαζί σας και να κατανοήσουμε τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας.
Η Baxter ενδέχεται να επεξεργαστεί δεδομένα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές, όπως αυτές
περιγράφονται στις προηγούμενες παραγράφους, προκειμένου να διεξάγει υψηλού επιπέδου
στατιστικές αναλύσεις που θα μας επιτρέψουν να βελτιστοποιήσουμε τη συνεργασία μας, να
κατανοήσουμε περαιτέρω τις ανάγκες και τις προσδοκίες σας από την Baxter αλλά και να κατανοήσουμε
το ταξίδι των ασθενών, λειτουργίες υγειονομικής περίθαλψης και τυχόν προκλήσεις ή τομείς στους
οποίους θα πρέπει να εστιάσουμε . Βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον της Baxter το οποίο μας
επιτρέπει να παρέχουμε την καλύτερη εμπειρία σχετικά με τα προϊόντα και τις θεραπείες της Baxter.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να προβαίνουμε σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία των
δεδομένων σας για σκοπούς εκτίμησης των χαρακτηριστικών σας ως επαγγελματία υγείας σχετικά με
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τις κλινικές, επιστημονικές και εκπαιδευτικές επιλογές σας. Το κάνουμε αυτό με βάση τη συγκατάθεσή
σας. Η παροχή προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς για τους σκοπούς που περιγράφονται στην
παρούσα παράγραφο είναι εθελοντική. Λάβετε υπόψη ότι αν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε
πάντα να την αποσύρετε επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται παρακάτω στην παράγραφο «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας». Σημειώστε ότι η
απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του χειρισμού και επεξεργασίας των
προσωπικών δεδομένων σας πριν την απόσυρση της συγκατάθεσής σας.
Συλλέγουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα από εσάς ή από τρίτους με σκοπό την απευθείας
επικοινωνία μαζί σας για θέματα διαφορετικά από την προώθηση προϊόντων, όπως επικοινωνίες που
αφορούν στις καθημερινές συναλλαγές με εσάς ή με τον οργανισμό/νοσοκομείο/ίδρυμα στο οποίο
εργάζεστε ή με το οποίο σχετίζεστε, για να απαντήσουμε σε ερωτήματα που αφορούν στα προϊόντα ή
τις θεραπείες της Baxter και για να τηρούμε επικαιροποιημένες τις βάσεις δεδομένων μας. Αυτό το
κάνουμε στη βάση του έννομου συμφέροντός μας.
Είναι πιθανό να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας με σκοπό τη συμμόρφωση με κάποια νομική
υποχρέωση όπως η αναφορά για σκοπούς διαύγειας, ή η αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς που δεν
αναφέρονται παραπάνω, θα σας ενημερώσουμε για τους συγκεκριμένους σκοπούς και, όταν απαιτείται,
για την αιτιολόγηση της πράξης αυτής κατά τον χρόνο συλλογής των προσωπικών δεδομένων από
εσάς, στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.
Με ποιον ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και διεθνείς διαβιβάσεις
δεδομένων
Η Baxter είναι μια παγκόσμια εταιρεία και για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω, η Baxter
ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες εταιρείες του ομίλου της Baxter και στους
παρόχους υπηρεσιών της Baxter που ενεργούν για λογαριασμό της Baxter, όπως οι πάροχοι
υπηρεσιών διαχείρισης συστημάτων πληροφορικής και υποστήριξης χρηστών, για τη διαχείριση των
συναινέσεων και τις υπηρεσίες ταχυδρομείου. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα
προσωπικά σας δεδομένα με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από την παροχή υπηρεσιών για εμάς και
ζητάμε από αυτούς να παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της Baxter , τη διασυνοριακή
μεταφορά δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο αυτών ή να μάθετε
που είναι διαθέσιμα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@baxter.com.
Μερικοί από τους προαναφερθέντες παραλήπτες θα βρίσκονται, ή ενδέχεται να έχουν σχετικές
δραστηριότητες, εκτός της χώρας σας, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες (ο κατάλογος των εταιριών του
Ομίλου
Baxter
και
οι
χώρες
εγκατάστασής
τους
παρατίθενται
στη
διεύθυνση
https://www.baxter.com/location-selector), όπου οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να μην
παρέχουν επίπεδο προστασίας ισοδύναμο με τους νόμους της χώρας σας. Η Baxter χρησιμοποιεί μέτρα
για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας δεδομένων, όπως Tυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες μαζί
με άλλα συμπληρωματικά μέτρα , όπως ισχύουν, εξασφαλίζει ότι όλοι οι παραλήπτες δεδομένων θα
παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και ότι θα υπάρχουν κατάλληλα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταφορά (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας εκτός του ΕΟΧ)
υπόκειται σε κατάλληλες απαιτήσεις διαβίβασης, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Εάν συμμετέχουμε σε πώληση ή μεταβίβαση όλων ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων ή των
δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας μέσω μιας συμφωνίας μετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, τα
προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν στον αποκτώντα οργανισμό, ο οποίος θα λαμβάνει
τουλάχιστον τα ίδια ή υψηλότερα πρότυπα φροντίδας στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων. Σε περίπτωση τέτοιας πώλησης ή μεταβίβασης, θα ενημερωθείτε σχετικά και θα μπορείτε
να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή - κατά περίπτωση - να αντιταχθείτε στη μεταβίβαση των
προσωπικών σας δεδομένων στην επεξεργασία και στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από
τον αποκτώντα.
Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
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Γενικά, τα δεδομένα σας δε θα τηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο απαιτείται εκ του
νόμου ή δικαιολογείται από τους σκοπούς επεξεργασίας. Συγκεκριμένα, τα προσωπικά σας δεδομένα
θα φυλάσσονται για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους:
• Αν μας δώσατε τη συγκατάθεσή σας για να σας στείλουμε εμπορικό, διαφημιστικό και σχετικό
είδος επικοινωνίας, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι να αποσύρετε τη συγκατάθεσή
σας για να λαμβάνετε αυτές τις επικοινωνίες ή μέχρι να μην στέλνουμε πλέον τέτοιου είδους
επικοινωνίες.
• Εάν συλλέξαμε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά για να σας αποστείλουμε τις εν λόγω
έρευνες, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μέχρι να αποχωρήσετε από τη λήψη
τους ή μέχρι να μην χρειάζεται πλέον να σας τις στέλνουμε, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
Ως μέρος αυτών των ερευνών, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα της έρευνας σας για όσο διάστημα
παραμείνετε πελάτης της Baxter και για όσο διάστημα χρειαζόμαστε τις πληροφορίες που θα
μας βοηθούν να κατανοήσουμε το επίπεδο ποιότητας που προσφέρουμε.
• Εάν συλλέξαμε τα δεδομένα σας έμμεσα, δηλαδή από τρίτους, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα
σας μέχρι την πρώτη επικοινωνία με εσάς και τυχόν παράταση του χρόνου τήρησης θα
εξαρτηθεί από την παραλαβή της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου από εσάς και/ή από τη
συγκατάθεσή σας, όποιο από τα δυο απαιτείται,
• Οποιοδήποτε άλλα δεδομένα συλλέγονται ή επεξεργάζονται θα διατηρούνται μόνο για όσο
διάστημα το θεωρούμε εύλογα απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται
παραπάνω ή για όσο διάστημα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το διατηρήσουμε. Εάν έχετε
ερωτήσεις σχετικά με τις ισχύουσες περιόδους τήρησης των εν λόγω δεδομένων, επικοινωνήστε
μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα "Τρόπος
επικοινωνίας μαζί μας" της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου.
Τα δικαιώματά σας
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τοπική νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα και ορισμένοι τοπικοί νόμοι
(συμπεριλαμβανομένου του GDPR) σας δίνουν κάποια δικαιώματα όσον αφορά στα προσωπικά σας
δεδομένα. Αυτά τα δικαιώματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Μπορείτε να ζητήσετε:
•

•
•
•

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή αντίγραφα των αρχείων που περιέχουν προσωπικά
σας δεδομένα. Να μάθετε αν τηρούμε αρχεία με προσωπικά σας δεδομένα και αν ναι, τι είδους
δεδομένα και για ποιους σκοπούς. Επιπρόσθετα μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες για το
ποιος έλαβε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αν νομίζετε ότι δεν είναι ακριβή ή δεν είναι πλήρη
ή να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε νομική
υποχρέωση να τα διατηρήσουμε ή εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία η τήρησή τους.
Να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς να τα διαγράψουμε
Να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέξαμε από εσάς έτσι ώστε να τα
αποθηκεύσετε και να τα επαναχρησιμοποιήσετε για προσωπική σας χρήση, επιπρόσθετα
μπορείτε να ζητήσετε να τα μεταβιβάσουμε σε κάποιαν άλλη οντότητα.

Μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται στην παράγραφο «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας».
Όπως περιγράφεται παραπάνω, έχετε επίσης το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ή να
αντιταχθείτε στη χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς για λόγους άμεσης
εμπορικής προώθησης ή εάν βασίζονται στα νόμιμα συμφέροντά μας. Μπορείτε οποτεδήποτε να κάνετε
«απενεργοποίηση» του μάρκετινγκ ή άλλων τύπων επικοινωνιών που περιγράφονται παραπάνω («optout»), τις οποίες λαμβάνετε με βάση τη συγκατάθεσή σας, καθώς και στις έρευνες σύμφωνα με τις
οδηγίες κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη ειδοποίηση. Εάν δεν μπορείτε
να αντιταχθείτε με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας
τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω. Αν κρίνετε πως χρησιμοποιούμε, αποκαλύπτουμε
ή επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που δε συνάδει με την νομοθεσία μπορείτε
να υποβάλλετε καταγγελία ενώπιον των Εποπτικών Αρχών για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία
των προσωπικών σας δεδομένων. Για την Ελλάδα, η αρμόδια Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
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Θα χειριστούμε κάθε αίτημά σας να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Παρακαλώ σημειώστε πως ανάλογα τις συνθήκες, κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα
μπορεί να μην εφαρμόζεται.
Ασφάλεια
Έχουμε στη διάθεσή μας εύλογα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε από την
απώλεια, κακή χρήση και τροποποίηση τυχόν προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε για εσάς μέσω
των τοπικών Baxter ιστοτόπων. Διατηρούμε λογικά πρότυπα ασφαλείας για την προστασία των
προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την ασφάλεια των
προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία
επικοινωνίας που παρέχονται στην παραπάνω παράγραφο «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας».
Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Παρακαλούμε να απευθύνετε τα αιτήματά σας ή τις ερωτήσεις σας αναφορικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων στην:
Baxter (Hellas) Ε.Π.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 47 & Ανάφης
Νέο Ηράκλειο 14121
Αττική, Ελλάδα
Τ. +30 210 28 80 000
Αθηνά Τζιροζίδου
Τ. +30 210 28 80 073
Επιπρόσθετα, μπορείτε να εξασκήσετε οποιοδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας ή να ζητήσετε περαιτέρω
διευκρινήσεις για αυτά, ή την παρούσα ειδοποίηση, ή για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Baxter μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy@baxter.com.
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