Ειδοποίηση Απορρήτου
Σε ισχύ από: [05/11/19]
Αυτή η Ειδοποίηση Απορρήτου (“Ειδοποίηση Απορρήτου”) σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο η Baxter (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε. μαζί με τους συνεργάτες, διαδόχους, αναδόχους και
υπεργολάβους ("Baxter”, "εμείς” ή "εμάς") επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ενδέχεται να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς και/ή από εταιρείες τρίτων,
«Ενεργή Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων” ή μέσω του ιστότοπου που διαχειρίζεται η τοπική σας
οντότητα Baxter, «Παθητική Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων» htlp://www.baxter.com.gr/ ("Τοπικός
ιστότοπος Baxter"). Η παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ισχύει μόνο για την «Ενεργή Συλλογή
Προσωπικών Δεδομένων» και για σκοπούς όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Η «Παθητική
Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων» διέπεται από την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας
Ειδοποίησης Απορρήτου και των όρων της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η
ειδοποίηση περί απορρήτου θα υπερισχύει. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους όρους
ή την εφαρμογή της παρούσας ειδοποίησης περί απορρήτου ή της δήλωσης περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην
παράγραφο «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας».

A. Ενεργή Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
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, ομάδες προϊόντων του ενδιαφέροντός σας,
το ενδιαφέρον σας για τυχόν προγράμματα και τρόπους επικοινωνίας.
Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει από εταιρείες τρίτων: Η Baxter αποκτά τα ακόλουθα είδη
προσωπικών δεδομένων από εταιρείες τρίτων: 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 τον οποίο είστε συνδεδεμένοι και την επαγγελματική σας ειδικότητα. 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.
Άλλα στοιχεία που συλλέγονται είτε από εσάς είτε από τρίτες εταιρείες: 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 εμπειρογνωμοσύνης (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.
Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Ενδέχεται, όταν η Baxter συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα απ’ ευθείας από εσάς ή από εταιρείες
τρίτων να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς αποστολής επικοινωνιών μάρκετινγκ για την προώθηση των
προϊόντων, των θεραπειών και των υπηρεσιών μας, για να σας παράσχει επιπλέον πληροφορίες για τα
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προϊόντα/θεραπείες μας, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών πληροφοριών και ερευνών και
ειδήσεων, ενημερωτικών δελτίων, καθώς και ευκαιρίες εκμάθησης στους τομείς των ενδιαφέροντών σας.
Ενδέχεται επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουμε μαζί
σας είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων εταιρειών για τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς που στοχεύουν στη
συγκέντρωση πληροφοριών από εσάς για τα προϊόντα μας 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 της. 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 αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας 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 τρίτες εταιρείες ή από δημοσίως διαθέσιμες βάσεις δεδομένων με σκοπό να κατανοήσουμε
καλύτερα το επιστημονικό σας υπόβαθρο και τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης σας καθώς και για να
παρακολουθούμε και αναλύουμε τις επαγγελματικές σας προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, επαγγελματική
αναγνώριση και συμμετοχή σε επιστημονικά φόρουμ και επιστημονικές ενώσεις, καθώς και τις
επαγγελματικές δραστηριότητες της επιλογής σας, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων έρευνας,
δημοσιεύσεις, ομιλίες, συμβουλευτικές επιτροπές βάση και της αλληλεπίδρασής σας με την Baxter,
όπου αυτό εφαρμόζεται. Αυτό το κάνουμε με σκοπό να εντοπίσουμε τομείς συνεργασίας με την Baxter
που θα μας επέτρεπαν να δημιουργήσουμε ευκαιρίες ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και
ιατρικής φροντίδας. Το κάνουμε αυτό με βάση τη συγκατάθεσή σας. Η παροχή προσωπικών σας
δεδομένων σε εμάς για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο 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 εταιρείες τρίτων για να μπορούμε να
επικοινωνούμε άμεσα με εσάς, να επικαιροποιούμε τα στοιχεία που έχουμε στις βάσεις μας και να
συμμορφωνόμαστε με νομικές μας υποχρεώσεις, όπως η χωρίς περιορισμούς αναφορά ανεπιθύμητων
ενεργειών. Το κάνουμε αυτό ως μέρος των νόμιμων συμφερόντων μας για τη διαχείριση της σχέσης μας
μαζί σας, ή γιατί έχουμε νομική υποχρέωση.
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 μεταφορές
δεδομένων
Η Baxter είναι μια παγκόσμια εταιρεία και για τους σκοπούς που περιγράφηκαν παραπάνω, η Baxter
ενδέχεται να μεταφέρει 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
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περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της Baxter, 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 οντοτήτων του
Ομίλου
Baxter
και
οι
τόποι
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, 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 μεταβίβασης, όπως απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία.
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές της Baxter και τους τρίτους παροχείς
υπηρεσιών, καθώς και αντίγραφα των διασφαλίσεων που έχουμε θέσει σε εφαρμογή για την προστασία
των προσωπικών σας δεδομένων και των δικαιωμάτων απορρήτου, γράφοντας στο
privacy@baxter.com ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που
παρέχονται στην παράγραφο «Πως να επικοινωνήσετε μαζί μας».
Η Baxter lnternational lnc. και η Baxter Healthcare Corporation συμμορφώνονται έκαστος με το Πλαίσιο
Ιδιωτικού Απορρήτου μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ και Ελβετίας-ΗΠΑ, όπως αυτό καθορίστηκε από το Υπουργείο
Εμπορίου των ΗΠΑ σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση προσωπικών πληροφοριών που
μεταφέρονται από την ΕΕ/ΕΟΧ και την Ελβετία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Baxter lnternational lnc.
και η Baxter Health Care Corporation έκαστος έχουν πιστοποιήσει στο Υπουργείο Εμπορίου ότι τηρούν
τις Αρχές Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των
όρων που περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου και στις Αρχές Ασφαλείας
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι Αρχές Ασφαλείας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα
υπερισχύουν. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και για να δείτε την πιστοποίηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Baxter
lnternational lnc. ή της Baxter Healthcare Corporation, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
https://www.privacyshield.gov/. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.baxter.com για την ειδοποίηση
Προστασίας Προσωπικών δεδομένων της Baxter lnternational lnc. και της Baxter Healthcare
Corporation.
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
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.
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•

Εάν συλλέξαμε τα δεδομένα σας έμμεσα, δηλαδή από εταιρείες τρίτων, 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.

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, 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.
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.
Πως 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
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: privacy@baxter.com, ή μέσω τηλεφώνου: 1-844-294-5418
Ethics and Compliance Hotline, ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Baxter International Inc., ATTN:
Data Protection Officer, Global Privacy Office 1 Baxter Parkway Deerfield, IL USA 60015.
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B. Παθητική Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων
Πληροφορίες που συλλέχθησαν μέσω των επισκέψεών σας στους Τοπικούς Baxter ιστότοπους
Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία και πληροφορίες προτιμήσεων όπως
το όνομα χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, τις προτιμήσεις μάρκετινγκ, τη διεύθυνση ΙΡ ή τα cookies, τα
οποία μπορεί να περιέχουν πληροφορίες που μπορεί να θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, καθώς και
πληροφορίες που δεν σας αναγνωρίζουν άμεσα, αλλά που αντιστοιχούν στη συσκευή σας, τον τύπο
του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σας σύστημα, τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή, τη
συμπεριφορά πλοήγησης και χρήσης του ιστότοπου βάσει των ενεργειών που πραγματοποιείτε στον
ιστότοπό μας, "Τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε".
Τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε
Ο τοπικός Baxter ιστότοπός σας χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες ως μέρος των νόμιμων
συμφερόντων μας, προκειμένου να σας παρέχει ορισμένες υπηρεσίες και λειτουργίες, ως εξής.
Cookies
Όπως πολλοί ιστότοποι, οι τοπικοί Baxter ιστότοποί σας χρησιμοποιούν "cookies". Το cookie είναι ένα
μικρό αρχείο που μεταφέρεται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για να μας βοηθήσει να
βελτιώσουμε το περιεχόμενο (π.χ. μας βοηθά να καθορίσουμε ποια μέρη του site είναι δημοφιλή και
ποια είναι λιγότερο δημοφιλή, ώστε να βελτιώσουμε αυτά τα μέρη στο μέλλον) και να προσαρμόζουμε
το περιεχόμενο του ιστότοπου για τους επισκέπτες μας. Δεν θα συνδυάσουμε τις πληροφορίες cookie
με τα προσωπικά δεδομένα που μας υποβάλατε. Μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας
να απορρίπτει τα cookies και να σας ενημερώνει όποτε τοποθετείται ένα cookie στον υπολογιστή σας.
Όπως ισχύει για τους περισσότερους ιστότοπους, η τοπική σας Baxter ιστοσελίδα συγκεντρώνει
αυτόματα ορισμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις
πρωτοκόλλου lnternet (ΙΡ), τύπο προγράμματος περιήγησης, πάροχο υπηρεσιών lnternet (ISP), σελίδες
παραπομπής/εξόδου, αρχεία που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας (π.χ. σελίδες ΗTML, γραφικά κλπ.),
λειτουργικό σύστημα, σφραγίδα ημερομηνίας/ώρας, και/ή δεδομένα περιήγησης για να αναλύουμε τις
τάσεις στο σύνολο και να διαχειριζόμαστε τον ιστότοπο.
Οι διευθύνσεις ΙΡ και άλλα δεδομένα που συλλέγουμε αυτόματα μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα σε ορισμένες χώρες.
Η χρήση των cookies ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις εξειδικευμένες λειτουργίες των ιστοτόπων
της Baxter. Επομένως, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πολιτική των cookies για τον τοπκό δικτυακό τόπο
της Baxter για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies.
Γενικά, χρησιμοποιούμε τα cookies (και τις άλλες τεχνολογίες που προσδιορίζονται παρακάτω) για τους
ακόλουθους σκοπούς:
• Για να παρέχουμε μια υπηρεσία: Ένα cookie μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σας παρέχει μια
συγκεκριμένη υπηρεσία. Για παράδειγμα, εάν συνδεθείτε σε μια περιοχή του ιστότοπού μας με
ελεγχόμενη πρόσβαση, ορίσαμε ένα προσωρινό cookie περιόδου σύνδεσης για να
διασφαλίσουμε ότι θα λάβετε την απαραίτητη πιστοποίηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται
σε αυτά τα cookies αποτελούνται από τυχαία δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τον
διακομιστή για την εξακρίβωση της ταυτότητας των αιτημάτων του προγράμματος περιήγησης
από το διακομιστή για τη συγκεκριμένη περίοδο σύνδεσης. Αν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε
ένα προσωρινό cookie, δεν θα μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτές τις διαδικτυακές εφαρμογές.
Χρησιμοποιούμε επίσης ένα cookie κατά την επίσκεψή σας στον Τοπικό Δικτυακό τόπο της
Baxter όταν μας ζητήσετε μια τεκμηρίωση ή απάντηση σε κάτι. Όταν συμπληρώνετε μια φόρμα,
μπορεί να σας δοθεί η δυνατότητα να επιτρέψετε στον Τοπικό σας Ιστότοπο Baxter να
τοποθετήσει ένα cookie στον σκληρό δίσκο σας. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε αυτό το
είδος cookie για να εξοικονομήσετε χρόνο κατά τη συμπλήρωση των εντύπων ή/και την
επανεπίσκεψη του ιστοτόπου μας. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση των cookies από κάθε
πρόγραμμα περιήγησης, αλλά εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορεί να
περιοριστεί η χρήση ορισμένων υπηρεσιών ή λειτουργιών στον ιστότοπο ή την υπηρεσία μας.
• Για να διευκολύνετε τη χρήση του ιστότοπου: Εάν ένα cookie χρησιμοποιηθεί, ο τοπικός Baxter
ιστότοπός σας θα μπορεί να θυμάται πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις και την κίνηση
σας, είτε μέχρι να κλείσετε το τρέχον παράθυρο του προγράμματος περιήγησης (εάν το cookie
είναι προσωρινό) ή μέχρι να απενεργοποιήσετε ή να διαγράψετε το cookie . Πολλοί χρήστες
προτιμούν να χρησιμοποιούν cookies για να τους βοηθήσουν να πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο
όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστα. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα cookies δεν είναι σε θέση να
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•

"εισβάλουν” στο σκληρό σας δίσκο και να επιστρέψουν προσωπικά δεδομένα του υπολογιστή
σας στον αποστολέα.
Για να κατανοήσουμε τους επισκέπτες μας: Όταν επισκέπτεστε τον τοπικό σας Baxter ιστότοπο,
οι υπολογιστές μας ενδέχεται να συλλέγουν αυτόματα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη
συμπεριφορά των επισκεπτών. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε στατιστικά στοιχεία και άλλα
δεδομένα, όπως πόσοι άνθρωποι επισκέπτονται τον ιστότοπό μας, τη διεύθυνση ΙΡ του χρήστη,
ποιες σελίδες επισκέπτονται οι χρήστες, από ποιες διευθύνσεις προέρχονται οι επισκέπτες μας,
ποια προγράμματα περιήγησης χρησιμοποιούν οι χρήστες και πώς κινούνται στον ιστότοπό
μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας μόνο για σκοπούς
συγκέντρωσης. Αυτά τα στατιστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να
κατανοήσουμε τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών μας και να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις
επιδόσεις του ιστοτόπου μας.

Μην Με Παρακολουθείτε
Η Baxter δεν παρακολουθεί τους χρήστες της τοπικής σας ιστοσελίδας Baxter με την πάροδο του
χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων μερών για την παροχή στοχευμένης διαφήμισης, και συνεπώς δεν
ανταποκρίνεται στα σήματα μη παρακολούθησης [Do Not Track (DNT)]. Ωστόσο, κάποιοι ιστότοποι
τρίτων μερών παρακολουθούν τις δραστηριότητές περιήγησής σας όταν σας εμφανίζουν το
περιεχόμενο, πράγμα που τους επιτρέπει να προσαρμόσουν τι σας παρουσιάζουν.
Διαδικτυακοί Δείκτες
Οι Τοπικοί Baxter ιστότοποί σας περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες (που ονομάζονται ”single-pixel gif” ή
”web beacon") που μας επιτρέπουν να μετράμε προβολές σελίδων ή να έχουμε πρόσβαση στα cookies
μας. Σε γενικές γραμμές, οποιαδήποτε ηλεκτρονική εικόνα που προβάλλεται ως μέρος μιας ιστοσελίδας,
συμπεριλαμβανομένου ενός διαφημιστικού banner, μπορεί να λειτουργήσει ως διαδικτυακός φάρος. Οι
διαδικτυακοί φάροι είναι συνήθως πολύ μικρά αρχεία, μεγέθους 1 επι 1 pixel, μοιάζουν με πανό, αλλά η
παρουσία τους μπορεί εύκολα να προβληθεί μέσω του lnternet Explorer κάνοντας κλικ στο "Προβολή"
και μετά στο "Πηγή”. Οι διαδικτυακοί φάροι είναι τόσο μικροί ώστε να μην χρησιμοποιούν πολύτιμο χώρο
στην οθόνη του υπολογιστή που χρησιμοποιείται καλύτερα για την προβολή χρήσιμου περιεχομένου.
Μπορούμε επίσης να συμπεριλάβουμε διαδικτυακούς φάρους σε ενημερωτικά δελτία μορφοποιημένα
σε μορφή HTML, που περιέχουν γραφικά που στέλνουμε στους εγγεγραμένους συνδρομητές, για να
μετρήσουμε πόσες ενημερωτικές εκδόσεις έχουν διαβαστεί. Επιπλέον, ορισμένα διαφημιστικά δίκτυα
που προβάλλουν διαφημίσεις στους ιστότοπούς μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαδικτυακούς φάρους
εντός των ευδιάκριτων διαφημίσεών τους. Οι διαδικτυακοί φάροι μας δεν συλλέγουν, παρακολουθούν ή
μοιράζονται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας.
Αποτελούν μόνο μέρος της τεχνικής που χρησιμοποιούμε για την συλλογή των ανώνυμων,
συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου.
Διευθύνσεις ΙΡ
Οι διευθύνσεις πρωτοκόλλου lnternet (ΙΡ) είναι μοναδικά αναγνωριστικά που εκχωρούνται αυτόματα σε
κάθε υπολογιστή κατά τη σύνδεση στο lnternet. Συλλέγουμε πληροφορίες διεύθυνσης ΙΡ από
οποιονδήποτε επισκέπτη στους ιστοτόπους μας και τις καταγράψουμε μόνο για διοικητικούς σκοπούς
συστήματος. Οι διευθύνσεις ΙΡ δε χρησιμοποιούνται για αναγνώριση.
Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να προετοιμάσουμε συνολικά δημογραφικά στοιχεία και άλλες
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου και να βελτιώσουμε τις λειτουργίες του. Δεν
συνδέουμε τις διευθύνσεις ΙΡ με πληροφορίες που είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες.
Εργαλεία Analytics
Τα Εργαλεία Analytics αποτελούν στοιχεία του τοπικού Baxter ιστότοπού σας. Χρησιμοποιώντας τα
cookies, τα Εργαλεία Analytics συλλέγουν και αποθηκεύουν δεδομένα όπως η ώρα επίσκεψης, οι
σελίδες που επισκέφτηκαν, ο χρόνος που δαπανήθηκε σε κάθε σελίδα των Baxter ιστότοπων, η
διεύθυνση ΙΡ και ο τύπος του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείται στις συσκευές που
χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση στον τοπικό Baxter ιστότοπο. Παρακαλούμε να ελέγξετε την
πολιτική μας για τα cookies για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία που αφορά στην χρήση
των cookies. Την εν λόγω πολιτική μπορείτε να βρείτε στο κάτω μέρος του τοπικού Baxter ιστότοπού
σας.
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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 ιστότοπων. 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».
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