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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

H ASTRAZENECA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, (Αγησιλάου 6-8, 15123, Μαρούσι) 
(εφεξής η “AstraZeneca”), θα τηρήσει αρχείο και θα επεξεργαστεί τα προαναφερθέντα προσωπικά 
σας δεδομένα, με νόμιμη βάση την εξυπηρέτηση της υφιστάμενης μεταξύ μας συνεργασίας, την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της AstraZeneca βάσει των όρων της 
υφιστάμενης μεταξύ μας συνεργασίας, την εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της 
(όπως, ενδεικτικά, εκ της φορολογικής νομοθεσίας), την ικανοποίηση έννομων συμφερόντων 
μας και τη συγκατάθεσή σας όπου αυτή απαιτείται. 
Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο με χειροκίνητα όσο και με αυτοματοποιημένα 
μέσα. Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς της διαχείρισης 
της σχέσης συνεργασίας μας και της παρακολούθησης της πορείας της, συμπεριλαμβανομένης της 
διενέργειας και παρακολούθησης τυχόν χρηματικών συναλλαγών καθώς επίσης και δικαστικών και 
εξωδικαστικών ενεργειών, για λόγους εσωτερικής λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης 
ή/και για στατιστικούς λόγους, για την βελτίωση της λειτουργίας της AstraZeneca αλλά και για την 
επικοινωνία της μαζί σας, και, όπου απαιτείται για την αποστολή προωθητικής επικοινωνίας και 
προκειμένου να σας ενημερώνουμε για έρευνες στις οποίες μπορείτε να λάβετε μέρος, εφόσον το 
επιθυμείτε. Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε αυτή την 
επεξεργασία επικοινωνώντας με την AstraZeneca στη διεύθυνση 
www.astrazenecapersonaldtaretention.com. 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι μητρικές, θυγατρικές ή συνδεδεμένες ή 
συνεργαζόμενες με την ΑstraZeneca επιχειρήσεις, που έχουν την έδρα τους και σε άλλες χώρες 
ακόμη και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται στην εταιρεία μας για 
την εκτέλεση των προαναφερόμενων σκοπών καθώς και ειδικά εντεταλμένοι εργαζόμενοι σε άλλες 
εταιρείες του ομίλου AstraZeneca,  ιδίως στην AstraZeneca UK στο Manchester της Αγγλίας, όπου 
διαβιβάζονται όλα τα σχετικά αρχεία του ομίλου πανευρωπαϊκώς 
(https://www.astrazeneca.com/global/en/AstraZeneca-Websites.html). Κατ’ εξαίρεση η AstraZeneca 
δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία σε συγκεκριμένα τρίτα μέρη και συνεργάτες 
της, όπως για παράδειγμα : εταιρείες έρευνας αγοράς, παρόχους  υπηρεσιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών για την ανάπτυξη των συστημάτων της και παροχής τεχνικής υποστήριξης· 
ελεγκτές και συμβούλους στο πλαίσιο του ελέγχου της συμμόρφωσής της με εξωτερικούς και 
εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες, δημόσιες και αστυνομικές αρχές και 
διαδίκους/αντιδίκους, εφόσον αυτό απαιτείται εκ του νόμου ή στο πλαίσιο αντιδικίας και σε διάδοχο 
ή εταίρο της AstraZeneca ή σε εταιρεία του ομίλου AstraZeneca στην περίπτωση πώλησης, 
εκχώρησης, συνεργασίας ή δημιουργίας κοινής επιχείρησης για το σύνολο ή μέρος των 
δραστηριοτήτων της.  

Οι εταιρείες του ομίλου AstraZeneca και τρίτοι μπορούν να εδρεύουν οπουδήποτε στον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένων χωρών που ενδέχεται να μην προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για 
τα προσωπικά σας δεδομένα όπως η χώρα διαμονής σας. Η AstraZeneca συμμορφώνεται με την 
εθνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τους εσωτερικούς της 
κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας 
(https://www.astrazeneca.com/content/dam/az/PDF/Data_Privacy_Policy_v30.pdf) και θα εφαρμόσει τις 
κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατά την μεταφορά των δεδομένων 
σας σε τέτοιες χώρες. Ανεξάρτητα από το ποια χώρα μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα, 
θα μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα εφαρμόζοντας αυστηρούς περιορισμούς σχετικά με την 
πρόσβαση στα δεδομένα και υπό κατάλληλες συμβατικές εγγυήσεις (όπως οι Δεσμευτικοί Εταιρικοί 
Κανόνες της AstraZeneca και οι Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ ή ισοδύναμων μέσων που 
έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Εποπτική Αρχή). Δικαιούστε να λάβετε 
αντίγραφο των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων της AstraZeneca ή / και των Πρότυπων 
Συμβατικών Ρητρών που εφαρμόζει η AstraZeneca, κατόπιν αιτήματος σας επικοινωνώντας στο 
Privacy@astrazeneca.com. Η AstraZeneca θα αποθηκεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Πολιτική Τήρησης εγγράφων της εταιρείας για όσο 
διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων, εκ του 
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νόμου υποχρεώσεων ή για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.  Όταν τα προσωπικά 
σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για αυτούς τους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα θα 
διαγραφούν με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εσωτερική Πολιτική 
Τήρησης Εγγράφων της AstraZeneca, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 
www.astrazenecapersonaldataretention.com. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που σας 
αφορούν και δικαιούστε να πληροφορηθείτε –και με συνδρομή ειδικού- τους σκοπούς της 
επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες της, την εξέλιξη και λογική της επεξεργασίας, Αρμόδιο στέλεχος 
της εταιρείας προς το οποίο μπορείτε να απευθύνεστε προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά 
σας σύμφωνα με τα άρθρα 12–23 του Γενικού Κανονισμού 2016/679 είναι ο κ. Γεώργιος Χρηστιάς, 
(ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αγησιλάου 6-8, 15123, Μαρούσι, ή τηλεφωνικώς στο 210 6871500). 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε επίσης με την AstraZeneca στη διεύθυνση 
www.astrazenecapersonaldataretention.com να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που 
τηρεί για εσάς, να διορθώσετε τυχόν λάθη ή να ζητήσετε διαγραφή αυτών ή να αντιταχθείτε στην 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν η ικανοποίηση του αιτήματός σας αυτού 
συνιστά για την AstraZeneca ή τις συνδεδεμένες αυτής εταιρείες παράβαση των υποχρεώσεών της 
βάσει των εφαρμοστέων νόμων, κανονισμών ή κωδίκων ορθής πρακτικής, τότε η AstraZeneca 
μπορεί να μην είναι σε θέση να συμμορφωθεί με το αίτημά σας, αλλά μπορείτε και πάλι να ζητήσετε 
να εμποδίσει τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για περαιτέρω επεξεργασία. Ενδέχεται 
επίσης να έχετε δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων σε κάποιον άλλο Υπεύθυνο Επεξεργασίας υπό 
ορισμένες συνθήκες. Η AstraZeneca έχει ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την 
επίβλεψη της συμμόρφωσης της AstraZeneca με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων της ΕΕ, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Privacy@astrazeneca.com, σε 
περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την AstraZeneca καλύπτεται 
από το δίκαιο της ΕΕ, μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στην αντίστοιχη εποπτική αρχή 
προστασίας δεδομένων στη χώρα κατοικίας σας. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό όνομα της 
εποπτικής αρχής και τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/justice/data-

protection/bodies/authorities/index_en.htm.Υπογράφοντας αυτή τη φόρμα συμφωνείτε ότι η 
AstraZeneca μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ως άνω. Η 
συγκατάθεσή σας δίδεται οικειοθελώς και μπορεί να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση http://www.astrazenecapersonaldataretention.com. Εάν δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας ή αν 
την ανακαλέσετε, δεν θα είμαστε σε θέση να επιτύχουμε τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας. 
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