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ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ UCB ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

(ΓΠΑEY) 
 
1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
Η UCB ή εμείς σημαίνει την UCB S.A., μια βελγική εταιρεία με έδρα στη διεύθυνση 60, 
Allée de la recherche, 1070 Anderlecht, και τις θυγατρικές της. Για περισσότερες 
πληροφορίες όσον αφορά τα στοιχεία επικοινωνίας της θυγατρικής της UCB στη 
δικαιοδοσία σας, επισκεφτείτε την επισκόπηση που επιγράφεται «UCB Worldwide» στον 
ιστότοπο https://www.ucb.com/worldwide και επιλέξτε τη χώρα σας.  
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δηλαδή η νομική οντότητα που αποφασίζει για τον λόγο και 
τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας από εμάς πληροφοριών που σας αφορούν 
(δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) στο πλαίσιο της σχέσης σας ή της σχέσης του 
επιστημονικού υγειονομικού φορέα σας με την UCB, σεβόμαστε το δικαίωμά σας περί 
απορρήτου.  
Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο κατά τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παρούσα ΓΠΑΕΥ ή πολιτική, σε συνδυασμό με τις άλλες πολιτικές 
απορρήτου μας - στον βαθμό που ενδέχεται να ισχύουν για εσάς - π.χ. στο πλαίσιο της 
συμμετοχής σας ως επαγγελματίας υγείας (ΕΥ) στα Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών 
(ΠΥΑ), σε μελέτες (συμπεριλαμβανομένων μελετών παρατήρησης, κλινικών δοκιμών 
κ.λπ.) ή κατά την περιήγηση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας για τους οποίους 
ισχύουν ξεχωριστές πολιτικές απορρήτου. Θα επεξεργαζόμαστε πάντοτε τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ή ΓΚΠΔ). 
Στην UCB έχουμε υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ), με τον οποίο μπορείτε να 
επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας κάποιον από τους παρακάτω τρόπους για οποιοδήποτε 
ερώτημα σχετικά με το απόρρητο, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων που αφορούν τον 
τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας:  

− Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dataprivacyGR@ucb.com ή 
− Ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση: Υπόψη του (παγκόσμιου) 

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, Allée de la recherche 60, 1070 
Anderlecht ή υπόψη του τοπικού Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της 
UCB στη ταχυδρομική διεύθυνση της θυγατρικής της UCB που λειτουργεί 
στη δικαιοδοσία σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον 
ιστότοπο https://www.ucb.com/worldwide και επιλέξτε τη χώρα σας. 
 

2. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
Ως ηγετική βιοφαρμακευτική εταιρεία, η UCB διατηρεί στενές σχέσεις και προβαίνει σε 
διαρκή διάλογο με πολλούς ΕΥ. Η ΓΠΑΕΥ διέπει γενικά τη συλλογή, χρησιμοποίηση και 
διατήρηση από την UCB των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν (i) ΕΥ και 
(ii) ΕΥ οι οποίοι ενεργούν ως εκπρόσωποι ή πρόσωπα επικοινωνίας για λογαριασμό ενός 
επιστημονικού υγειονομικού φορέα (ΕΥΦ), με τον οποίο έχουμε επιχειρηματική σχέση. 
Όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να ισχύουν για εσάς πρόσθετες πληροφορίες σχετικές με 
το απόρρητο στο πλαίσιο της συμμετοχής σας π.χ. σε ΠΥΑ, σε μελέτες μας ή όταν 
περιηγείστε σε κάποιον από τους ιστότοπούς μας. Αυτοί οι πρόσθετοι όροι απορρήτου 
περιλαμβάνονται στη σχετική ιστοσελίδα ή εργαλείο. Εν ολίγοις, εκτός από την παρούσα 
ΓΠΑΕΥ, παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά και τις άλλες πληροφορίες που αφορούν 
το απόρρητο οι οποίες μπορεί να ισχύουν για την περίπτωσή σας και, μάλιστα, πριν από 

https://www.ucb.com/worldwide
https://www.ucb.com/worldwide
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τη συμμετοχή σας σε οποιοδήποτε ΠΥΑ ή μελέτη της UCB ή πριν περιηγηθείτε σε κάποιον 
από τους ιστότοπούς μας. 
Η ΓΠΑΕΥ αποτελείται από πέντε βασικές συνιστώσες και ενημερώνεστε ως προς τα 
ακόλουθα:  

1. Ποιοι ήμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας· 
2. Ο λόγος της παρούσας πολιτικής απορρήτου· 
3. Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

σας, η σχετική νομική βάση σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και οι ισχύουσες περίοδοι 
διατήρησης· 

4. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που τηρούμε σχετικά με εσάς και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε· και 

5. Περαιτέρω στοιχεία για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σας (συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης). 

Η ΓΠΑΕΥ μπορεί να επικαιροποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα για να αποτυπώνει 
τροποποιήσεις που αφορούν τις δραστηριότητες επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώνουμε για 
οποιεσδήποτε σημαντικές τροποποιήσεις είτε αναρτώντας σε εμφανή θέση ανακοίνωση 
στον UCB.com (τον Ιστότοπο) είτε ειδοποιώντας σας με τον ίδιο τρόπο που συνήθως 
χρησιμοποιούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

 
3. ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
 
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει ανά σκοπό (i) τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς, (ii) την πηγή, (iii) πόσο 
καιρό διατηρούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, (iv) με ποιους τα 
ανταλλάσσουμε και (v) τη σχετική νομική βάση βάσει του ΓΚΠΔ.
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1. Για τη διαχείριση της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης, που περιλαμβάνει: 

α) τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση (καθώς επίσης και το σύστημα της εσωτερικής 
αναφοράς της UCB) των αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας μαζί σας - 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κλήσεων και επισκέψεων 

β) τη βελτιστοποίηση των αλληλεπιδράσεων και της επικοινωνίας μας με εσάς βάσει των 
προτιμήσεών σας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, της μορφής, των προτιμώμενων 
καναλιών και της συχνότητας) 

γ) την κατανομή των ενδιαφερομένων μερών στη γεωγραφική σας περιοχή και ανά τομέα 
εμπειρογνωμοσύνης (συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού βασικών διαμορφωτών γνώμης, 
καθώς επίσης και για να είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε συναφή κέντρα μελέτης για τη 
διεξαγωγή κλινικών δοκιμών) 

δ) την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των αλληλεπιδράσεών 
μας με εσάς - βάσει των αναφερόμενων αναγκών και προτιμήσεών σας 

 η UCB: 
 
Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

1. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 
α) Γενικά στοιχεία και στοιχεία εξακρίβωσης ταυτότητας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του 

τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων 
μας 

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τους προτιμώμενους τρόπους επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, 
αριθμός(-οί) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, της ιατρικής εκπαίδευσής 
σας, πληροφοριών σχετικών με τα επαγγελματικά σας προσόντα (συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού 
και του ρόλου σας), της εμπειρογνωμοσύνης σας, της σχέσης σας με νοσοκομείο ή ΕΥΦ, των 
δημοσιεύσεων, βραβείων και βιογραφιών σας, συνδέσμων με εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τομέων 
επιστημονικού ενδιαφέροντος 
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δ) Αναγνωριστικά συγκεκριμένης χώρας (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού αριθμού μητρώου σας ως ΕΥ 
σε σχέση με το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) 

2. Δεδομένα δραστηριότητας (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική μας αλληλεπίδραση εκτός 
από κλινικές δραστηριότητες):  

α) Πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις/επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε εσάς: τελευταία ημερομηνία 
κλήσης/επίσκεψης, επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία κλήσης/επίσκεψης, θέματα που 
συζητήθηκαν, βασικά μηνύματα από εσάς, πληροφορίες προϊόντος που κοινοποιήθηκαν σε εσάς 

β) Γενικές / συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά συνταγογράφησης προϊόντων 
γ) Πληροφορίες που θα επέτρεπαν την κατανομή των ενδιαφερομένων μερών στη γεωγραφική σας περιοχή 

και ανά τομέα εμπειρογνωμοσύνης 
δ) Πληροφορίες για εκδηλώσεις / συνέδρια στα οποία συμμετείχατε / τα οποία παρακολουθήσατε 
ε) Πληροφορίες δικτύου πελατών (σχέσεις με άλλους ΕΥ και ΕΥΦ) 
στ) Πληροφορίες δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα αν ανοίξατε ή όχι μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που σας στείλαμε, αν αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για π.χ. ένα συνέδριο ή 
διαδικτυακό περιεχόμενο κ.λπ. 

ζ) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας δίνετε π.χ. όταν συμπληρώνετε φόρμες προς εμάς ή 
μοιράζεστε πληροφορίες στο πλαίσιο εκδηλώσεων ή διασκέψεων στις οποίες παρευρίσκεστε ή κατά τη 
διάρκεια επισκέψεων ή κλήσεων με τους αντιπροσώπους μας  

3. Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις προτιμήσεις σας όσον αφορά 
τη μορφή, τα κανάλια και τη συχνότητα επικοινωνίας 

Η μη παροχή των παραπάνω πληροφοριών εμποδίζει την UCB να διαχειριστεί τη μεταξύ μας επαγγελματική σχέση. 
 
Για ορισμένες από τις παραπάνω αναλύσεις (π.χ. προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις αλληλεπιδράσεις και την επικοινωνία μας με εσάς βάσει 
των προτιμήσεών σας ή προκειμένου να εντοπίσουμε βασικούς διαμορφωτές γνώμης ή κέντρα μελέτης για τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών), η 
UCB μπορεί μερικές φορές να χρησιμοποιεί και τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης (συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης). Σε αυτήν την 
περίπτωση, εφαρμόζονται όλα τα κατάλληλα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας - σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων - για τη 
διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
ελαχιστοποίηση δεδομένων, αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης, ανθρώπινη παρέμβαση κ.λπ. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 
- Αξιόπιστες πηγές διαθέσιμες στο κοινό (συμπεριλαμβανομένων διαδικτυακών πηγών) (όπως, οι PubMed, Clinical 

Trials.gov, ιστότοποι συνεδρίων ή ιστότοποι πανεπιστημίων) 
- Μέσω της παρακολούθησης των εργαλείων και των υπηρεσιών πληροφορικής μας (μεταξύ των υπηρεσιών αυτών 

συγκαταλέγονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αποστέλλουμε κατόπιν αιτήματός σας / με την 
άδειά σας) 
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Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Βασικά δεδομένα: για τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση ή την 
παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΕΥ: για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών αφού ενημερωθούμε για τη 
συνταξιοδότησή σας / παύση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων 

- Δεδομένα δραστηριότητας: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 60 μηνών μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής δραστηριότητας (δηλαδή, της εκδήλωσης, του συνεδρίου, της επίσκεψης, της κλήσης) 

- Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 120 μηνών μετά 
τη λήψη της συγκατάθεσής σας 

ΜοιράζεταιΜοιράζεται 
τα δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB κατά την 
άσκηση και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, δηλαδή τη δημιουργία αξίας για άτομα που ζουν 
με σοβαρές ασθένειες στους θεραπευτικούς τομείς ενδιαφέροντος της UCB, την αποτελεσματική διαχείριση των 
ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μας και τη διατήρηση και βελτιστοποίηση της μεταξύ μας επαγγελματικής 
σχέσης (συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της παρακολούθησης και της βελτίωσης των μεταξύ μας 
αλληλεπιδράσεων). Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης 
για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της διατήρησης των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας (**).  

- Η UCB, πριν σας στείλει οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς απευθείας εμπορικής 
προώθησης, θα ζητήσει τη συγκατάθεσή σας, όπως περιγράφεται ειδικότερα στα σημεία 6 και 7 κατωτέρω. 
 

 
2. Για την αποτελεσματική διαχείριση της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης εντός του πλαισίου των 

συμφωνιών συνεργασίας με τους συνεργάτες μας (συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, άλλων 
φαρμακευτικών εταιρειών) και την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων στις αλληλεπιδράσεις με εσάς, η 
UCB: 

 
Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 

1. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 
α) Τα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του τίτλου, 

της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων μας 
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χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός(-οί) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, της ιατρικής εκπαίδευσής 
σας, πληροφοριών σχετικών με τα επαγγελματικά σας προσόντα 

2. Δεδομένα δραστηριότητας (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική μας αλληλεπίδραση εκτός 
από κλινικές δραστηριότητες): 

α) Πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις/επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε εσάς: τελευταία 
καταχωρημένη ημερομηνία κλήσης/επίσκεψης, επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία 
κλήσης/επίσκεψης, θέματα που συζητήθηκαν, βασικά μηνύματα από εσάς, πληροφορίες προϊόντος που 
κοινοποιήθηκαν σε εσάς 

β) Πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά συνταγογράφησης προϊόντων 
γ) Πληροφορίες για εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχατε / τις οποίες παρακολουθήσατε 

 
Η μη παροχή των παραπάνω πληροφοριών εμποδίζει την UCB να διαχειριστεί τη μεταξύ μας επαγγελματική σχέση. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α  
- Τους συνεργάτες μας με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων, για 

παράδειγμα, άλλων φαρμακευτικών εταιρειών) 
Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Βασικά δεδομένα: για τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση ή την 
παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΕΥ: για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών αφού ενημερωθούμε για τη 
συνταξιοδότησή σας / παύση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων 

- Δεδομένα δραστηριότητας: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 60 μηνών μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής δραστηριότητας (δηλαδή, της εκδήλωσης, του συνεδρίου, της επίσκεψης, της κλήσης) 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

- Τους συνεργάτες μας με τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας (συμπεριλαμβανομένων - κατά 
περίπτωση - άλλων φαρμακευτικών εταιρειών) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB κατά την 
άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης νέων 
φαρμάκων που δημιουργούν αξία για άτομα που ζουν με σοβαρές ασθένειες στους θεραπευτικούς τομείς 
ενδιαφέροντος της UCB), την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων μας και τη 
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διατήρηση της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της διατήρησης 
των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας (**). 

3. Για τη λήψη των σχολίων (feedback) και των επαγγελματικών γνώσεών σας (μεταξύ άλλων, μέσω 
συμβουλευτικών συμβουλίων, ερευνών αγοράς και εργαλείων έρευνας) σχετικά με (i) το τι είναι 
σημαντικό για εσάς και/ή τους ασθενείς σας, (ii) τις σημαντικές τάσεις στη διαχείριση ασθενών στον 
τομέα της εμπειρογνωμοσύνης σας, (iii) τον τρόπο που αντιλαμβάνεστε την UCB και τα προϊόντα της 
και (iv) το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε περαιτέρω και εξατομικεύσουμε τις υπηρεσίες και τα 
προϊόντα μας, η UCB: 

 
Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

1. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 

α) Γενικά στοιχεία και στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, 
του τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων 
μας  

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός(-οί) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου  

γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, της ιατρικής εκπαίδευσής 
σας, πληροφοριών σχετικών με τα επαγγελματικά σας προσόντα, του/των τομέα(-ων) της 
εμπειρογνωμοσύνης σας 

δ) Πληροφορίες που θα επέτρεπαν την κατανομή των ενδιαφερομένων μερών στη γεωγραφική σας περιοχή και 
ανά τομέα εμπειρογνωμοσύνης 

ε) Συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή συμπεριφορά: Πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή 
παρουσία, το ψηφιακό κοινό και την ψηφιακή δραστηριότητα  

2. Δεδομένα δραστηριότητας (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική μας αλληλεπίδραση εκτός 
από κλινικές δραστηριότητες): 

α) Τις γνώσεις σας: μεταξύ των οποίων, οι προοπτικές σας όσον αφορά θεραπευτικές έννοιες και η προσέγγισή 
σας όσον αφορά τα προϊόντα και/ή τους θεραπευτικούς τομείς της εταιρείας μας  

β) Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή σχόλια (feedback) σχετικά με την εταιρεία μας, τα προϊόντα ή / και τους 
θεραπευτικούς τομείς που μπορείτε να παρέχετε κατά την κρίση σας στο πλαίσιο της μεταξύ μας σχέσης 
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3. Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: Την πολυεπίπεδη δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης/εξαίρεσης (opt-
in/opt-out) που έχετε (π.χ. δυνατότητα παροχής συγκατάθεσης/εξαίρεσης όσον αφορά τη λήψη ορισμένων 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με έρευνα αγοράς) 

Η μη παροχή των παραπάνω πληροφοριών εμποδίζει την UCB να εκπληρώσει τα έννομα συμφέροντά της (όπως αναφέρεται κατωτέρω).  
Σημειωτέον ότι εάν αυτές οι πληροφορίες ανταλλάσσονται στο πλαίσιο σύμβασης μαζί σας, θα είναι απαραίτητη η παροχή ορισμένων δεδομένων 
για τη σύναψη σύμβασης (βλ. κατωτέρω στο σημείο 8). Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αποτελέσει 
ανασταλτικό παράγοντα για να προχωρήσει η UCB στη σύναψη σύμβασης μαζί σας. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α)  
- Εταιρείες μέσων κοινωνικές δικτύωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις τους 
- Πηγές διαθέσιμες διαδικτυακά στο κοινό (όπως, οι PubMed, Clinical Trials.gov, ιστότοποι συνεδρίων ή ιστότοποι 

πανεπιστημίων) 
Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Βασικά δεδομένα: για τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση ή την 
παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΕΥ: για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών αφού ενημερωθούμε για τη 
συνταξιοδότησή σας / παύση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων 

- Δεδομένα δραστηριότητας: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 60 μηνών μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής δραστηριότητας (δηλαδή, της εκδήλωσης, του συνεδρίου, της επίσκεψης, της κλήσης) 

- Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 120 μηνών μετά 
τη λήψη της συγκατάθεσής σας 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB κατά την 
άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της (συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και ανάπτυξης νέων 
φαρμάκων που δημιουργούν αξία για άτομα που ζουν με σοβαρές ασθένειες στους θεραπευτικούς τομείς 
ενδιαφέροντος της UCB) και τη διατήρηση της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Για τον σκοπό αυτό, η UCB 
επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σας και της διατήρησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
του απορρήτου σας(**). (Όσον αφορά την επεξεργασία πληροφοριών για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, π.χ. 
σε σχέση με τη συμμετοχή σας σε συμβουλευτική επιτροπή ή σε σχέση με ορισμένες έρευνες αγοράς, 
παραπέμπουμε στα όσα εκτίθενται κατωτέρω στο σημείο 8.)  
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4. Για να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να σας παρέχει την αιτούμενη υποστήριξη, η UCB: 
 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

1. Γενικά στοιχεία και στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας:συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, 
του τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων μας 

2. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου ή διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (ανάλογα με το κανάλι μέσω του οποίου επιλέγετε να επικοινωνήσετε μαζί μας) 

3. Αναγνωριστικά συγκεκριμένης χώρας (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού αριθμού μητρώου σας ως ΕΥ σε 
σχέση με το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) 

4. Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες παρέχετε σε εμάς και σχετίζονται με το ερώτημά σας ή το αίτημα 
υποστήριξής σας (ή που ενδέχεται να απαιτούνται νομικά) 

Η μη παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, μας εμποδίζει να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ή στο αίτημά σας (για συνδρομή). Η μη παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του νόμου, μας εμποδίζει να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς  
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να απαντήσει και να ολοκληρώσει το αίτημά σας.  
- Όσο απαιτείται από νομική άποψη σε σχέση με οποιεσδήποτε πληροφορίες πρέπει να επεξεργαστούμε για να 

συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. σε σχέση με την αναφορά δυσμενούς συμβάντος) 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να 
ληφθούν μέτρα κατ΄ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένης της 
αναφοράς δυσμενούς συμβάντος) 

 
5. Για να καταστεί δυνατή και να τεκμηριώνεται η διανομή δειγμάτων προϊόντων προς εσάς, η UCB: 
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Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

1. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 

α) Τα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του τίτλου, της 
γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων μας 

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός(-οί) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, του/των τομέα(-ων) της 
εμπειρογνωμοσύνης σας 

2. Δεδομένα δραστηριότητας (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική μας αλληλεπίδραση εκτός 
από κλινικές δραστηριότητες): 

α) Τον αριθμό και τις κατηγορίες των δειγμάτων προϊόντων που ζητήθηκαν και παραδόθηκαν, η ημερομηνία 
παράδοσης*  

β) Την υπογραφή σας για την επιβεβαίωση της παραλαβής των δειγμάτων 
γ) Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να απαιτείται βάσει του νόμου 

Η μη παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα έχει ως συνέπεια να μην είστε επιλέξιμοι για να λαμβάνετε δείγματα 
προϊόντων της UCB. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- (Κατά περίπτωση) τον ΕΥΦ για τον οποίο εργάζεστε 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Χρονικό διάστημα 120 μηνών για την παρακολούθηση του αποθέματος (παρακολούθηση παρτίδων) 
- Τα έγγραφα τεκμηρίωσης σε σχέση με την παράδοση δειγμάτων προς εσάς διατηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 

απαιτήσεις, καθώς και το άρθρο 19 του κώδικα πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και 
Ενώσεων (EFPIA) για τα ιατρικά δείγματα. 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Όσον αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται βάσει του νόμου, η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της νομοθεσίας 
σχετικά με τη διανομή δειγμάτων ιατρικών προϊόντων κ.λπ.) 
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- Σε κάθε άλλη περίπτωση, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που 
επιδιώκει η UCB κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
προς εσάς των κατάλληλων πληροφοριών προϊόντος και δειγμάτων, και τη συμμόρφωση με τα κλαδικά πρότυπα 
και απαιτήσεις σε αυτό το πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της 
ανάγκης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της διατήρησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας (**).  

 
6. Για να σας προσκαλέσει να παρευρεθείτε και να επιτραπεί η συμμετοχή σας σε συναντήσεις, 

εκδηλώσεις, συνέδρια ακαδημαϊκού και επιστημονικού ενδιαφέροντος και εμπορικής προώθησης 
(που χρηματοδοτούνται από εμάς) τα οποία συνδέονται με την ιατρική εμπειρογνωμοσύνη σας, η UCB: 

 
Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

1. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 

α) Γενικά στοιχεία και στοιχεία εξακρίβωσης ταυτότητας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του 
τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων μας 

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός(-οί) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, του/των τομέα(-ων) της 
εμπειρογνωμοσύνης σας 

δ) Αναγνωριστικά συγκεκριμένης χώρας (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού αριθμού μητρώου σας ως ΕΥ σε 
σχέση με το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) 

2. Δεδομένα δραστηριότητας (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική μας αλληλεπίδραση - 
εκτός από κλινικές δραστηριότητες - και αφορούν τη συμμετοχή σας στις εν λόγω συναντήσεις, εκδηλώσεις και 
διαλέξεις): 

α) Πληροφορίες για εκδηλώσεις / συνέδρια στα οποία συμμετείχατε / τα οποία παρακολουθήσατε  
β) Πληροφορίες σχετικά με θέματα που συζητήθηκαν, βασικά μηνύματα από εσάς, πληροφορίες προϊόντος που 

κοινοποιήθηκαν σε εσάς 
γ) Ταξιδιωτικές λεπτομέρειες και στοιχεία διοικητικής υποστήριξης, διατροφικές προτιμήσεις (κατά περίπτωση), 

καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται για να επιτραπεί η συμμετοχή σας σε συνέδρια, 
συναντήσεις ή εκδηλώσεις που χρηματοδοτεί ή οργανώνει η UCB, στα οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή 
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3. Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις προτιμήσεις σας όσον αφορά 
τη μορφή, τα κανάλια και τη συχνότητα επικοινωνίας 

Η μη παροχή των ανωτέρω πληροφοριών, μας εμποδίζει να σας προσκαλέσουμε και να επιτρέψουμε τη συμμετοχή σας σε συνέδρια, συναντήσεις 
ή εκδηλώσεις που χρηματοδοτεί η UCB. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (συμπεριλαμβανομένων ταξιδιωτικών γραφείων, όπως 

αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Βασικά δεδομένα: για τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση ή την 
παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΕΥ: για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών αφού ενημερωθούμε για τη 
συνταξιοδότησή σας / παύση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων 

- Δεδομένα δραστηριότητας: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 60 μηνών μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής δραστηριότητας (δηλαδή, της εκδήλωσης, του συνεδρίου, της επίσκεψης, της κλήσης) 

- Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 120 μηνών μετά 
τη λήψη της συγκατάθεσής σας 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για πληροφορίες σχετικές με την αποστολή και λήψη 
οποιασδήποτε επικοινωνίας σε σχέση με συναντήσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια ακαδημαϊκού και επιστημονικού 
ενδιαφέροντος και εμπορικής προώθησης χρηματοδοτούμενα από την UCB  

- Η επεξεργασία βασίζεται στην εκτέλεση σύμβασης για οποιεσδήποτε πληροφορίες που απαιτούνται για να 
καταστεί δυνατή η συμμετοχή σας σε συνέδριο, συνάντηση ή εκδήλωση χρηματοδοτούμενη από την UCB, για την 
οποία έχετε δηλώσει συμμετοχή 

7. Για να επιτρέπεται στην UCB να σας στέλνει μηνύματα για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, όσον αφορά ιατρικές και επιστημονικές 
ενημερώσεις (μεταξύ των οποίων και σχετικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες για συγκεκριμένες 
ασθένειες και θεραπείες), εταιρικές πληροφορίες και/ή προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούμε, ή 
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μέσω δυναμικών συνδέσμων (deeplinks) σε ιστότοπους της UCB που περιλαμβάνουν τέτοιες 
πληροφορίες, η UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

1. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 

α) Γενικά στοιχεία και στοιχεία εξακρίβωσης ταυτότητας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του 
τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων μας 

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, του τομέα της 

εμπειρογνωμοσύνης σας 
δ) Τον τομέα ενδιαφέροντός σας  
ε) Αναγνωριστικά συγκεκριμένης χώρας (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού αριθμού μητρώου σας ως ΕΥ σε 

σχέση με το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) 
2. Ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης: 

α) Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies που τοποθετούνται όταν επισκέπτεστε ιστότοπους της UCB 
(π.χ. όταν κατευθύνεστε στους ιστότοπούς μας κάνοντας κλικ σε «δυναμικούς συνδέσμους» (deeplinks) οι 
οποίοι παρέχονται σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες προς εσάς). (Οι δυναμικοί σύνδεσμοι (deeplinks) είναι 
υπερσυνδέσεις που τοποθετούνται σε επικοινωνίες της UCB και επιτρέπουν σε ΕΥ να επισκέπτονται 
ορισμένους ιστότοπους της UCB που αφορούν αποκλειστικά αυτούς, παρακάμπτοντας τη συνήθη διαδικασία 
σύνδεσης). Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα cookies που χρησιμοποιούνται στους ιστότοπους 
της UCB, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική για τα cookies στον παρόντα ιστότοπο.  

3. Δεδομένα Δραστηριότητας (δηλαδή, δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική μας αλληλεπίδραση εκτός 
από κλινικές δραστηριότητες): 

α) Πληροφορίες δραστηριότητας, όπως για παράδειγμα αν ανοίξατε ή όχι μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που σας στείλαμε, αν αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας για π.χ. διαδικτυακό περιεχόμενο κ.λπ. 

4. Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης (δηλαδή, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τις προτιμήσεις σας όσον 
αφορά τη μορφή, τα κανάλια και τη συχνότητα επικοινωνίας): 

α) Εάν έχετε συγκατατεθεί (opt-in) για τη λήψη τέτοιας επικοινωνίας 
β) Εάν έχετε εξαιρεθεί (opt-out) από τη λήψη τέτοιας επικοινωνίας 

Η μη παροχή των ανωτέρω πληροφοριών θα εμποδίσει την UCB να αποστείλει προς εσάς την αιτούμενη επικοινωνία για σκοπούς άμεσης 
προώθησης 
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Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Βασικά δεδομένα: για τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση ή την 
παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΕΥ: για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών αφού ενημερωθούμε για τη 
συνταξιοδότησή σας / παύση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων 

- Ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης: για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις περιόδους διατήρησης 
οποιωνδήποτε χρησιμοποιούμενων cookies, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική για τα cookies στον παρόντα 
ιστότοπο 

- Δεδομένα διαχείρισης συγκατάθεσης: αυτά τα δεδομένα διατηρούνται για χρονικό διάστημα 120 μηνών μετά 
τη λήψη της συγκατάθεσής σας 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας 
- Όσον αφορά τα cookies, η επεξεργασίας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (εκτός αν πρόκειται για απολύτως 

απαραίτητα cookies). Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την πολιτική για τα cookies του ιστότοπου τον οποίο 
επισκέπτεστε. 
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8. Για να επιτρέπεται στην UCB: 

α) [σε συνολικό επίπεδο χρήστη - μέσω του Google analytics] να υποστηρίζει και να βελτιώνει τη 
λειτουργικότητα και την καλύτερη κατανόηση των τρόπων χρήσης των ιστότοπών μας, 
χρησιμοποιούμε cookies, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αξιολόγησης 
πληροφοριών σχετικά με την πρόσφατη χρήση του ιστότοπού μας και τον τρόπο πρόσβασης 
σε διαφορετικές λειτουργίες του ιστότοπού μας για σκοπούς ανάλυσης, ούτως ώστε οι ιστότοποί 
μας να είναι πιο εύχρηστοι 

β) [σε ατομικό επίπεδο] να αποκτά γνώση όσον αφορά τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, 
παρακολουθώντας τη συμπεριφορά περιήγησής σας στον ή στους ιστότοπους της UCB που 
επισκέπτεστε, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την 
εξατομίκευση των αλληλεπιδράσεών μας (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών 
συναντήσεων και άλλων επικοινωνιών) με εσάς, η UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

Σε ορισμένους από τους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούμε το Google Analytics, που μας επιτρέπει την 
παρακολούθηση των επισκεπτών του ιστότοπου σε μη αναγνωρίσιμη ή συγκεντρωτική μορφή, ενώ σε ορισμένους 
άλλους ιστότοπους ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για να επιτραπεί η παρακολούθηση μεμονωμένων 
χρηστών. Η διαχείριση της/των συγκατάθεσης/συγκαταθέσεων όσον αφορά τα cookies πραγματοποιείται μέσω του 
πλαισίου (banner) και του κέντρου προτιμήσεων (preference center) των cookies στον ιστότοπο της UCB που 
επισκέπτεστε. Εάν δεν έχουμε τη συγκατάθεσή σας, και μέχρις ότου να την έχουμε, δεν θα τοποθετήσουμε κανένα 
cookie. 
 
[Σε συνολικό επίπεδο – μέσω του Google Analytics – στο μέτρο που έχετε αποδεχθεί την τοποθέτηση τέτοιου ή 
τέτοιων cookies] 

- Δεδομένα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης: Διεύθυνση IP 
- πληροφορίες τρόπου χρήσης που συλλέγονται μέσω τέτοιων cookies 

 
Η μη παροχή των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να έχει ως συνέπεια να μην παρέχεται πρόσβαση στον ιστότοπο της 
UCB (ή σε ορισμένες λειτουργίες του). 
 
[Σε ατομικό επίπεδο – στο μέτρο που έχετε αποδεχθεί την τοποθέτηση τέτοιου ή τέτοιων cookies] 
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1. Ηλεκτρονικές συσκευές αναγνώρισης: 

α) Διεύθυνση IP 
β) Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies όσον αφορά τη συμπεριφορά περιήγησής σας: Ιστοσελίδες της 

UCB που επισκεφτήκατε, διάρκεια επίσκεψης, ώρα και ημερομηνία επίσκεψης. Για περισσότερες 
πληροφορίες όσον αφορά οποιαδήποτε cookies που χρησιμοποιούνται, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική 
για τα cookies στον παρόντα ιστότοπο.  

2. Βασικά δεδομένα (δηλαδή, δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας στα συστήματά μας): 

α) Γενικά στοιχεία και στοιχεία εξακρίβωσης ταυτότητας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του 
τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από τις βάσεις δεδομένων μας 

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση του/των 
νοσοκομείου(-ων) ή του ΕΥΦ στον οποίο εργάζεστε 

γ) Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, του τομέα της 
εμπειρογνωμοσύνης σας 

δ) Τον τομέα ενδιαφέροντός σας  
ε) Αναγνωριστικά συγκεκριμένης χώρας (συμπεριλαμβανομένου του τοπικού αριθμού μητρώου σας ως ΕΥ σε 

σχέση με το τοπικό σύστημα υγειονομικής περίθαλψης) 
Η μη παροχή των ανωτέρω πληροφοριών θα εμποδίσει την UCB να εξατομικεύσει τις αλληλεπιδράσεις της μαζί σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
σας. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Όσον αφορά τα cookies, ανατρέξτε για περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική για τα Cookies 
- Δεδομένα όσον αφορά τη συμπεριφορά περιήγησής σας: αυτά τα δεδομένα τηρούνται για 12 μήνες 
- Βασικά δεδομένα: για τη διάρκεια της μεταξύ μας επαγγελματικής σχέσης. Όσον αφορά τη συνταξιοδότηση ή την 

παύση επαγγελματικών δραστηριοτήτων ΕΥ: για μέγιστο χρονικό διάστημα 36 μηνών αφού ενημερωθούμε για τη 
συνταξιοδότησή σας / παύση των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 
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Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η τοποθέτηση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα εξαρτάται από τη συγκατάθεσή σας (εκτός αν 
πρόκειται για απόλυτα απαραίτητα cookies). Για περισσότερες πληροφορίες, ελέγξτε την πολιτική για τα cookies 
του ιστότοπου της UCB τον οποίο επισκέπτεστε.  

- Ας σημειωθεί ότι η επεξεργασία πληροφοριών από αυτά τα cookies θα πραγματοποιείται μόνο για εκείνους τους 
ιστότοπους της UCB όπου είναι ενεργοποιημένα τέτοια cookies και μόνο στο βαθμό που έχετε αποδεχτεί την 
τοποθέτηση αυτών των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η υποκείμενη 
επεξεργασία πληροφοριών είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB 
(i) για να ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και να βελτιώνει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της 
(συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων και του περιεχομένου τους) και (ii) για να εξατομικεύονται οι 
αλληλεπιδράσεις μας (συμπεριλαμβανομένων προσωπικών συναντήσεων και άλλων επικοινωνιών) με εσάς, με 
βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία 
μεταξύ της ανάγκης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της διατήρησης των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας(**). 

9. (Κατά περίπτωση) για τη σύναψη σύμβασης μαζί σας/τον ΕΥΦ για τον οποίο εργάζεστε και για την 
εκτέλεση των υποχρεώσεών μας και την άσκηση των δικαιωμάτων μας βάσει της εν λόγω σύμβασης 
(συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης και τιμολόγησης - εφόσον ισχύει για τη μεταξύ μας σχέση), η 
UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

ΕΥ που εργάζονται ως μισθωτοί σε ΕΥΦ: 
- Τα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του αριθμού 

επαγγελματικού μητρώου, του τίτλου, της γλώσσας, ενός μοναδικού αναγνωριστικού που σας έχει αποδοθεί από 
τις βάσεις δεδομένων μας 

- Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός(-οί) τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

- Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας, του τομέα της 
εμπειρογνωμοσύνης σας, της ιατρικής εκπαίδευσής σας, πληροφοριών σχετικών με τα επαγγελματικά σας 
προσόντα 

- Στοιχεία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, 
φορολογικών) 

- Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε βάσει του νόμου (π.χ. στο πλαίσιο κλινικών 
δοκιμών) ή οι οποίες μπορεί να είναι απαραίτητες για τη σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης 
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ΕΥ που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες: 
- Τα ίδια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναφέρονται για τους ΕΥ που εργάζονται ως μισθωτοί σε ΕΥΦ* 
- Στοιχεία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, 

φορολογικών στοιχείων κ.λπ.) 
 

Τα ανωτέρω δεδομένα απαιτούνται/είναι αναγκαία για τη σύναψη σύμβασης. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 
επιτρέπει στην UCB να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης μαζί σας/ τον ΕΥΦ.  
Ορισμένες άλλες πληροφορίες που μπορεί (επίσης) να απαιτούνται βάσει του νόμου. Η μη παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει 
του νόμου, μας εμποδίζει να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις μας. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς 
- (Κατά περίπτωση) τον ΕΥΦ για τον οποίο εργάζεστε 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ως άνω συμφωνίας και μετά τη λήξη της συμφωνίας για χρονικό διάστημα πέντε 
ετών (για σκοπούς φορολογικούς και τήρησης λογιστικών βιβλίων), εκτός αν πρέπει να διατηρήσουμε τα εν λόγω 
δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για τη 
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση που απαιτεί την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία. 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 
5.Α) 

- Ρυθμιστικές αρχές  

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

Όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία υποχρεούμεθα βάσει του νόμου να λαμβάνουμε από 
εσάς/σχετικά με εσάς:  
- η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας  

Όσον αφορά τα λοιπά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: 
ΕΥ που εργάζονται ως μισθωτοί σε ΕΥΦ: 
- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB κατά την 

άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της και τη διαχείριση της συμβατικής σχέσης με τον ΕΥΦ για/με τον 
οποίο εργάζεστε. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της διατήρησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών 
σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας(**).  

ΕΥ που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες: 
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- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης με εσάς ή για να ληφθούν μέτρα κατ΄ αίτησή σας πριν 
από τη σύναψη σύμβασης 

10. Για να επιτρέπεται στην UCB (i) να συμμορφώνεται με τις έννομες υποχρεώσεις της ως εταιρεία της 
ΕΕ/κράτους μέλους ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της φαρμακοεπαγρύπνησης, της 
αρχειοθέτησης και τήρησης αρχείων, της νομοθεσίας περί διαφάνειας κ.λπ.), (ii) να διενεργεί 
κανονιστικούς ελέγχους και (iii) να ανταποκρίνεται σε αιτήματα από ρυθμιστικές ή δικαστικές αρχές 
(της ΕΕ/κράτους μέλους της ΕΕ), η UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

- Τα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του 
καθήκοντος/τίτλου, των αρχικών σας 

- Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού 
τηλεφώνου, της ταχυδρομικής διεύθυνσής σας  

- Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας 
- Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις μας (για παράδειγμα, 

σε σχέση με αναφορά δυσμενούς συμβάντος, περαιτέρω πληροφορίες για το δυσμενές συμβάν και τη συμμετοχή 
σας σε αυτό, σε σχέση με εκθέσεις διαφάνειας, πληροφορίες για μεταφορά αξίας κ.λπ.)  

Η παροχή αυτών των πληροφοριών είναι υποχρεωτική εκ του νόμου. Η μη παροχή θα εμποδίσει την UCB να εκπληρώσει τις έννομες 
υποχρεώσεις της. 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς  
- (Κατά περίπτωση) τον ΕΥΦ για/με τον οποίο εργάζεστε 
- Τρίτους (όπως, ασθενή σας, τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας, όπως αναφέρονται στην 

ενότητα 5.Α, κ.λπ.) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις μας. Π.χ. Όσον αφορά πληροφορίες 
σχετικές με δυσμενές συμβάν, για χρονικό διάστημα 10 ετών μετά τη λήψη της άδειας κυκλοφορίας του σχετικού 
προϊόντος 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Αρμόδιες ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες/αρχές  
- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 

5.Α) 
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- Το ευρύ κοινό όσον αφορά δημοσιοποιήσεις για λόγους διαφάνειας 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με τις έννομες υποχρεώσεις μας (συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των νόμων περί φαρμακοεπαγρύπνησης, τους νόμους περί διαφάνειας κ.λπ.) 

11. Για να επιτρέπεται στην UCB να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου όσον 
αφορά τη διαφάνεια (σε αντίθεση με τον υποχρεωτικό νόμο που περιγράφεται ανωτέρω υπό το σημείο 
10), η UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

- Τα στοιχεία εξακρίβωσης της ταυτότητάς σας: συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, του 
καθήκοντος/τίτλου, των αρχικών σας  

- Τα στοιχεία επικοινωνίας σας: συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του αριθμού 
τηλεφώνου, της ταχυδρομικής διεύθυνσής σας  

- Τα επαγγελματικά σας στοιχεία: συμπεριλαμβανομένου του τίτλου εργασίας σας 
- Τη μεταφορά αξίας (συμπεριλαμβανομένων εξόδων και ορισμένων άλλων οικονομικών πληροφοριών, π.χ. ποσά 

που σας καταβλήθηκαν) 
- Τη συγκατάθεση για τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικών με τη δημοσιοποίηση της 

μεταφοράς αξίας (εκ των προτέρων δημοσιοποίηση) 
- Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μπορεί να απαιτείται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου 

Η μη παροχή των παραπάνω πληροφοριών εμποδίζει την UCB να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου. 
Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς  
- (Κατά περίπτωση) τον ΕΥΦ για/με τον οποίο εργάζεστε 
- Τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 5.Α) 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Αρμόδιες ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες 
- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 

5.Α) 
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- Το ευρύ κοινό 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για πληροφορίες σχετικές με την αποστολή και λήψη 
οποιασδήποτε επικοινωνίας σε σχέση με τη δημοσιοποίηση της μεταφοράς αξίας (εκ των προτέρων 
δημοσιοποίηση). 

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB προκειμένου να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις/κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου και να ασκεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της με 
διαφανή τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της διατήρησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας του απορρήτου σας(**). Ας σημειωθεί ότι η παρούσα πολιτική αναφέρεται μόνο στους νομικούς λόγους επεξεργασίας σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Η UCB θα συνεχίσει να εφαρμόζει τον κώδικα κλαδικής πρακτικής της EFPIA σχετικά με την παροχή συγκατάθεσης 
όσον αφορά τις δημοσιοποιήσεις για λόγους δημόσιας διαφάνειας. 

12. Για τη διαφύλαξη των επιχειρηματικών συμφερόντων της UCB, συμπεριλαμβανομένης της 
αντίκρουσης νομικών αξιώσεων και συμμετοχής σε νομικές διαδικασίες και προκειμένου να παρέχει 
αποδείξεις συναλλαγών, η UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (μεταξύ των οποίων και αυτά που αναφέρονται στην παρούσα 
πολιτική), στο μέτρο που σχετίζονται με υπό εξέταση νομική αξίωση, νομικές διαδικασίες ή συναλλαγή 

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς  
- (Κατά περίπτωση) τον ΕΥΦ για/με τον οποίο εργάζεστε 
- (Κατά περίπτωση) τους τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Όσο χρονικό διάστημα ασκεί ή υποστηρίζει τη σχετική νομική αξίωση, τις νομικές διαδικασίες ή τη συναλλαγή  

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Αρμόδιες ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες 
- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 

5.Α) 
- Τους συμβούλους μας και τους εξωτερικούς νομικούς συμβούλους μας 
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Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB, στους 
οποίους περιλαμβάνεται η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και η υπεράσπιση των συμφερόντων 
της έναντι νομικών αξιώσεων και σε νομικές διαδικασίες. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της 
διατήρησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας(**).  

13. Για (i) την πραγματοποίηση ελέγχων βάσει μη ευρωπαϊκών νόμων, (ii) τη συμμόρφωση με μη 
ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς και (iii) τη διαχείριση αιτημάτων από μη ευρωπαϊκές δικαστικές 
ή ρυθμιστικές αρχές, η UCB: 

Συλλέγει τα παρακάτω 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα που σας 
αφορούν: 

- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας όπως εκτίθενται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, στο μέτρο που 
αφορούν τον έλεγχο, τη συμμόρφωση με νομική απαίτηση ή το κανονιστικό αίτημα  

Λαμβάνει αυτά τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα από: 

- Εσάς  
- (Κατά περίπτωση) τον ΕΥΦ για/με τον οποίο εργάζεστε 
- (Κατά περίπτωση) τους τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας 

Διατηρεί (*) τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας για: 

- Όσο χρονικό διάστημα απαιτείται σύμφωνα με τις έννομες υποχρεώσεις μας. 

Μοιράζεται τα 
δεδομένα 
προσωπικού 
χαρακτήρα σας με: 

- Αρμόδιες ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες 
- Θυγατρικές της UCB και τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας (όπως αναφέρονται στην ενότητα 

5.Α) 

Στηρίζεται στην 
ακόλουθη νομική βάση 
σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ: 

- Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η UCB, στους 
οποίους περιλαμβάνεται η άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και η συμμόρφωση με τους νόμους 
και κανονισμούς που διέπουν αυτή τη δραστηριότητά της. Για τον σκοπό αυτό, η UCB επιδιώκει να διατηρεί μια 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και της 
διατήρησης των δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του απορρήτου σας(**).  
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(*) Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με τις περιόδους διατήρησης που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα. 
Αυτές οι περίοδοι διατήρησης, που περιλαμβάνονται στην πολιτική διατήρησης δεδομένων, καθορίζονται από:  
 

− Τις ισχύουσες νόμιμες/νομικές απαιτήσεις  
− Τις κατευθυντήριες οδηγίες του κλάδου και  
− Για όσες κατηγορίες δεδομένων δεν ισχύουν ρητά νομικές ή νόμιμες απαιτήσεις, από συγκεκριμένους άλλους καθοριστικούς παράγοντες, 

όπως την ανάγκη απόδειξης ή επιβολής μιας συναλλαγής ή σύμβασης, επιβολής των πολιτικών μας κ.λπ.  

Θα διαγράψουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις λήξουν οι προαναφερθείσες περίοδοι διατήρησης ή εάν αντιταχθείτε στην 
επεξεργασία ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας (στο μέτρο που αυτή η 
επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας), εκτός εάν πρέπει να διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη 
νομικών αξιώσεων, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που 
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία απαιτεί τέτοια περαιτέρω επεξεργασία ή εφόσον πρέπει να 
αποδείξουμε ή να επιβάλλουμε μια συναλλαγή ή σύμβαση ή να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας. 
 
 
(**) Για περισσότερες πληροφορίες ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πώς αξιολογούμε αυτή την ισορροπία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε 
μαζί μας χρησιμοποιώντας ένα από τα κανάλια επικοινωνίας που αναφέρονται στην ανωτέρω Ενότητα 1 («Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μαζί μας»).
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4. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ 
 

A. Τα δικαιώματά σας 
 
Το δικαίωμα πρόσβασης 
 
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν 
συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα (στον βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων) να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σας από εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε 
στην ενότητα 4.Β «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας». 
 
Δικαίωμα διόρθωσης 
 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
οποιαδήποτε ανακριβή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μπορείτε 
επίσης να απαιτήσετε να συμπληρώσουμε ελλιπή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
σας αφορούν, υποβάλλοντας σε εμάς συμπληρωματική δήλωση με αυτές τις πρόσθετες 
πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.Β «Πώς να 
ασκήσετε τα δικαιώματά σας». 
 
Δικαίωμα διαγραφής 
 
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εάν ισχύει ένας από τους 
ακόλουθους λόγους: 
 

- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε 
σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 

- Έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας - όσον αφορά τις δραστηριότητες 
επεξεργασίας που στηρίζονται στη συγκατάθεσή σας - και δεν υπάρχει 
άλλη νομική βάση για την επεξεργασία 

- Αντιτίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σας (για περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά το δικαίωμα εναντίωσης, 
δείτε κατωτέρω) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την 
επεξεργασία 

- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας υποβλήθηκαν σε επεξεργασία 
παράνομα 

- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας πρέπει να διαγραφούν, ώστε 
να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία υπόκειται η UCB 

Σημειωτέον ότι το δικαίωμά σας για διαγραφή δεν εφαρμόζεται στον βαθμό που η 
επεξεργασία είναι απαραίτητη: 

- για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και του 
δικαιώματος στην ενημέρωση, 

- για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει το ενωσιακό δίκαιο ή 
το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία υπόκειται 
η UCB, 

- για λόγους δημόσιου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχεία η) και θ) του ΓΚΠΔ, 



25 

- για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς 
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα 
με τις σχετικές διατάξεις του ΓΚΠΔ 

- για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.Β «Πώς να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας». 
 
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 
 
Έχετε το δικαίωμα να εξασφαλίσετε από την UCB τον περιορισμό της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 
 

- Αμφισβητείτε - καλόπιστα - την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία τηρούνται από εμάς, οπότε ο 
περιορισμός της επεξεργασίας θα ισχύει για χρονικό διάστημα που να μας 
επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σας 

- Η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτάσσεστε στη διαγραφή των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας και ζητείτε, αντ’ αυτής, τον 
περιορισμό της χρήσης τους 

- Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά 
τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων 

- Έχετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σας από την UCB σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του ΓΚΠΔ, 
οπότε ο περιορισμός της επεξεργασίας θα ισχύει για χρονικό διάστημα 
που να μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε κατά πόσον οι νόμιμοί μας λόγοι 
επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των δικών σας. 

Σημειωτέον ότι, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε 
αποθηκευμένα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (για όλο το διάστημα που ισχύει 
ο περιορισμός) ή να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή 
νομικού προσώπου. Αν έχετε ζητήσει περιορισμό της επεξεργασίας, θα σας ενημερώσουμε 
πριν την άρση του περιορισμού της επεξεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες, 
παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.Β «Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας». 
 
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία 
 
Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την 
ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας 
από την UCB, η οποία βασίζεται στην επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της UCB ως 
υπεύθυνης επεξεργασίας. Στην περίπτωση αυτή η UCB δεν θα υποβάλλει πλέον τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας σε επεξεργασία, εκτός: 
 

- Αν η UCB καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την 
επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών σας, ή 

- Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, 
περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική 
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προώθηση. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.Β «Πώς να 
ασκήσετε τα δικαιώματά σας». 
 
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων 
 
Έχετε το δικαίωμα (στον βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες άλλων) να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, 
τα οποία έχετε παράσχει στην UCB, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και 
αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε 
άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την UCB, όταν η επεξεργασία: 
 

- βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση, και 
- διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.Β «Πώς να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας». 
 
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης 
 
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη 
συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας πριν από την ανάκλησή της. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 4.Β «Πώς να ασκήσετε τα 
δικαιώματά σας». 
 
B. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 
 
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερόμενα δικαιώματα, 
επικοινωνήστε με την UCB όπως καθορίζεται στην ενότητα 1 («Ποιοι είμαστε και πώς 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας»). Παρακαλούμε να προσδιορίσετε με σαφήνεια το/τα 
δικαίωμα/δικαιώματα που επιθυμείτε να ασκήσετε και να αναφέρετε τα στοιχεία 
επικοινωνίας σας (μεταξύ άλλων και μιας ισχύουσας διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή ταχυδρομικής διεύθυνσης), ούτως ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στο 
αίτημά σας. Σημειωτέον ότι μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε απόδειξη της ταυτότητάς 
σας.  
 
Όταν επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος εκ των ανωτέρω, 
θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω 
προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αλλά στην 
περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την 
παραλαβή του αρχικού αιτήματός σας, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. 
 
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε 
εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο έχετε τη 
συνήθη διαμονή σας, τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν 
θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας από την UCB 
παραβαίνει τον ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της 
εν λόγω καταγγελίας, παρακαλούμε να ανατρέξετε στον ιστότοπο της σχετικής εθνικής 
εποπτικής αρχής.  
 
5. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΑΣ 
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A. Με ποιον ανταλλάσσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας 

Αρχή  
 

Θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόνο με τον τρόπο που 
περιγράφεται στην παρούσα ΓΠΑΕΥ (περισσότερες λεπτομέρειες ανωτέρω), όπως αυτή 
μπορεί να επικαιροποιείται από καιρού εις καιρόν. 

Θυγατρικές της UCB και τρίτοι που εκτελούν επεξεργασία για λογαριασμό μας 
Η UCB διαβιβάζει ή κοινοποιεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στο προσωπικό 
της, τις θυγατρικές της, σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της UCB για τους προαναφερόμενους σκοπούς 
και σε συνεργάτες μας (συμπεριλαμβανομένων π.χ. άλλων φαρμακευτικών εταιρειών) με 
τους οποίους έχουμε συνάψει συμφωνία συνεργασίας και οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν 
αυτές τις πληροφορίες.  
 
Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών περιλαμβάνουν παρόχους υπηρεσιών cloud, εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών πληροφορικής/εταιρείες συμβούλων/εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης, 
παρόχους βάσεων δεδομένων, προμηθευτές έρευνας αγοράς, προμηθευτές παράδοσης 
κατ’ οίκον, πρακτορεία και διοργανωτές εκδηλώσεων, ταξιδιωτικά πρακτορεία και 
παρόχους ταξιδίων, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες που μας παρέχουν υπηρεσίες. Οι 
εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν τις υπηρεσίες τους από τοποθεσίες εντός και εκτός 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 
 
Άλλα τρίτα μέρη περιλαμβάνουν ρυθμιστικές και κρατικές υπηρεσίες (βλ. κατωτέρω στην 
παρούσα ΓΠΑΕΥ), τους συμβούλους μας και τον εξωτερικό νομικό σύμβουλό μας, τους 
ελεγκτές μας και, ενδεχομένως, τρίτα μέρη με τα οποία μπορεί να συγχωνευτεί η UCB ή 
που μπορεί να αποκτήσει η UCB (βλ. κατωτέρω στην παρούσα ΓΠΑΕΥ).  
 
Τήρηση νόμων και νομικών διαδικασιών 
Η UCB θα κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας: 

− Εάν η UCB υποχρεούται προς τούτο βάσει ισχύοντος νόμου, από κυβερνητικό 
όργανο ή από όργανο επιβολής του νόμου 

− Για τη θεμελίωση ή άσκηση των έννομων δικαιωμάτων μας ή την αντίκρουση 
νομικών αξιώσεων 

− Για τη διερεύνηση, αποτροπή ή λήψη μέτρων κατά παράνομων δραστηριοτήτων, 
ύποπτης απάτης, καταστάσεων που συνεπάγονται πιθανές απειλές για τη 
σωματική ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου, παραβάσεις των πολιτικών μας ή 
εφόσον απαιτείται από τον νόμο. 

Λοιπές πληροφορίες 
Αν τρίτος αποκτήσει την επιχείρησή μας και/ή τα περιουσιακά στοιχεία μας στο σύνολό τους 
(ή κατ’ ουσίαν στο σύνολό τους), θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σας στον εν λόγω τρίτο σε σχέση με αυτή την απόκτηση. Εντούτοις, η κοινοποίηση αυτή 
θα πραγματοποιηθεί υπό τις προϋποθέσεις και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί 
προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ. 
 
B. Διεθνείς διαβιβάσεις 

Η UCB θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας στις θυγατρικές της, 
συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας εκτός του ΕΟΧ. Σε αυτή την περίπτωση, η 
UCB εφαρμόζει του Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της UCB (Binding Corporate Rules), 
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τους οποίους μπορείτε να ελέγξετε μέσω του παρακάτω συνδέσμου: 
https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf. 
 
Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών 
(όπως καθορίζονται ανωτέρω στην ενότητα 5Α) που βρίσκονται σε χώρες εκτός του ΕΟΧ 
οι οποίες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας (των δεδομένων) 
πραγματοποιείται βάσει Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών που συνάπτονται μεταξύ της 
UCB και του σχετικού τρίτου παρόχου υπηρεσιών. Μπορείτε - ασκώντας τα δικαιώματά 
σας όπως ορίζεται ανωτέρω στην ενότητα 4.Β (Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας) - να 
λάβετε αντίγραφο των σχετικών εγγυήσεων που εφαρμόζει η UCB ή να ζητήσετε από την 
UCB να σας ανακατευθύνει στο μέρος όπου είναι διαθέσιμες. 
Ελλείψει των προαναφερθέντων κατάλληλων διασφαλίσεων, η UCB μπορεί - στο βαθμό 
που επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων 
(συμπεριλαμβανομένου του ΓΚΠΔ) - να βασιστεί σε παρέκκλιση που ισχύει για τη 
συγκεκριμένη κατάσταση που υπάρχει (π.χ. ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των 
δεδομένων, ανάγκη εκτέλεσης μιας συμφωνίας, ανάγκη θεμελίωσης, άσκησης ή 
υποστήριξης νομικών αξιώσεων).  
 
 

https://www.ucb.com/UCB_BCRs.pdf
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