
Δήλωση Απορρήτου ΕΥΠ ΓΚΠΔ 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01 Φεβρουαρίου 2021   

Ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου; 

H παρούσα Δήλωση Απορρήτου βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 
της ΕΕ εξηγεί πώς η Allergan plc, συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων οντοτήτων μας (καλούμενες 
συλλογικά ως «Allergan», «εμείς», «μας» ή «εμάς»), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα σας και μπορεί να περιλαμβάνει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για άλλους στις 
περιπτώσεις όπου κοινοποιείτε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους σε εμάς.  Αναφέρει 
λεπτομερώς πώς συλλέγουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, γιατί τα συλλέγουμε και σε 
ποιον μπορεί να τα κοινοποιήσουμε.  Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει επίσης τα 
δικαιώματά σας σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.  Ισχύει για όλα τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα σας, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 
αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. 

Τι είδους Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορεί να συλλέγουμε για εσάς; 

Η Allergan συλλέγει και επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, τα οποία μπορεί να 
προέρχονται απευθείας από εσάς, από δημόσια διαθέσιμες πηγές (για παράδειγμα, ακαδημαϊκά 
περιοδικά στα οποία μπορεί να δημοσιεύσατε άρθρο σας) ή από τρίτους με τους οποίους 
συνεργαζόμαστε επί συμβάσει (για παράδειγμα, IMS/IQvia).  Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
ταυτοποίησή σας.   

Το είδος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που συλλέγουμε εξαρτάται από τη φύση της 
σχέσης σας με την Allergan και τους ισχύοντες νόμους.  Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 
επεξεργαζόμαστε για εσάς περιλαμβάνουν τα δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, είτε στο 
πλαίσιο της επαγγελματικής σχέσης σας μαζί μας είτε μέσω άλλων αλληλεπιδράσεων που μπορεί να 
έχετε μαζί μας.   

Επιπλέον, ενδέχεται να αποκτήσουμε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για εσάς από δημόσια 
διαθέσιμες πηγές και τρίτους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα: 

 Όνομα, 
 Ηλικία και ημερομηνία γέννησης, 
 Δεδομένα που συλλέγονται από cookies, 
 Επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας 

(διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση 
email), 

 Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας 
(διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση 
email), 

 Κατάρτιση και τίτλους σπουδών, 
 Σχέσεις με οργανισμούς ή ιδρύματα, 

 Προγράμματα και δραστηριότητες στις 
οποίες συμμετείχατε, 

 Απόψεις σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες μας, 

 Πληροφορίες σχετικά με πληρωμές, 
 Προτιμήσεις επικοινωνίας και άλλες 

προσωπικές προτιμήσεις, 
 Στοιχεία αιτημάτων για προϊόντα, 
 Φωτογραφίες και βίντεο, 
 Βεβαιώσεις κατάρτισης ή/και 
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία (όπως 

αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός 



 Πληροφορίες σχετικά με τα 
επαγγελματικά επιτεύγματα και τις 
δραστηριότητές σας (όπως άρθρα που 
μπορεί να έχετε δημοσιεύσει ή έρευνες 
που μπορεί να έχετε διεξαγάγει), 

τραπεζικού 
λογαριασμού/δρομολόγησης, αριθμός 
εταιρικής κάρτας). 

 

Πώς θα χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας; 

Η επεξεργασία των Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας περιλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου 
ενδέχεται να προβούμε σε καταγραφή, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή 
τροποποίηση, ανάκτηση, μελέτη, χρήση, κοινοποίηση μέσω μετάδοσης, διάδοση ή διάθεση με 
διαφορετικό τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας. 

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για τους εξής σκοπούς: 

 Επεξεργασία και αναφορά 
ανεπιθύμητων συμβάντων, 

 Κοινοποίηση σε εσάς πληροφοριών για 
την ασφάλεια των προϊόντων, 

 Απάντηση στα αιτήματά σας για 
πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, 

 Σκοπούς συμμόρφωσης της εταιρείας 
μας και ασφάλειας των εγκαταστάσεων 
και των δικτύων, 

 Παροχή εξουσιοδότησης, παραχώρηση, 
διαχείριση, παρακολούθηση και διακοπή 
πρόσβασης ή χρήσης των συστημάτων, 
των εγκαταστάσεων, των αρχείων, της 
περιουσίας και των υποδομών της 
Allergan, 

 Εσωτερικές έρευνες σε σχέση με πιθανό 
παράπτωμα ή μη συμμόρφωση με τις 
πολιτικές και τις διαδικασίες μας, 

 Έλεγχο των προγραμμάτων και των 
υπηρεσιών μας για σκοπούς 
συμμόρφωσης, 

 Νομικές διαδικασίες και κρατικές 
έρευνες (π.χ. δυνάμει ενταλμάτων, 
κλητεύσεων και δικαστικών εντολών), 

 Περιπτώσεις όπου υποχρεούμαστε 
νομικά να επεξεργαζόμαστε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, 

 Επικοινωνίες σχετικά με τις μελέτες μας, 
 Επικοινωνίες σχετικά με έρευνες αγοράς 

και ανάπτυξη προϊόντων, 

 Διαχείριση προωθητικών προγραμμάτων 
(όπως λοταρίες, βραβεία και 
προγράμματα εκπτώσεων), 

 Καθορισμό του κατά πόσο πληροίτε τις 
προϋποθέσεις για ορισμένα προϊόντα, 
υπηρεσίες ή προγράμματα, 

 Διαχείριση μελετών, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης των δραστηριοτήτων 
μιας μελέτης, 

 Αναφορά σύγκρουσης συμφερόντων, 
 Στελέχωση, 
 Διαχείριση επαγγελματικών 

μετακινήσεων και εξόδων, 
 Καθορισμό των αναγκών κατάρτισης, 
 Σχεδιασμό και ανάπτυξη σε επίπεδο 

οργανισμού (όπως εσωτερική 
επικοινωνία, προϋπολογισμοί, διοίκηση 
και διαχείριση έργων), 

 Κατάρτιση ή επιστημονικά και 
εκπαιδευτικά προγράμματα, 

 Διασφάλιση συμμετοχής εξειδικευμένων 
επιστημόνων και ηγετών, 

 Επιχειρηματικές έρευνες και έρευνες 
μάρκετινγκ, 

 Παραγγελίες προϊόντων ή αιτήματα για 
δείγματα, 

 Παροχή πρόσβασης στους πόρους μας, 
 Παρακολούθηση των αλληλεπιδράσεών 

σας (εντός και εκτός διαδικτύου) μαζί 
μας, 



 Επικοινωνίες σχετικά με πληροφορίες 
προϊόντων, 

 Επικοινωνίες σχετικά με δημοσιεύσεις, 
προγραμματισμένες ομιλίες, σεμινάρια 
και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, 
ομάδες εστίασης ή άλλες 
προγραμματισμένες δραστηριότητες των 
ΕΥΠ, 

 Επικοινωνίες σχετικά με γενικές 
πληροφορίες υγείας (όπως πληροφορίες 
για ορισμένες παθήσεις), 

 Καταγραφή στοιχείων σχετικά με τις 
επαγγελματικές πρακτικές, τις 
δραστηριότητες και τις αλληλεπιδράσεις 
σας για να κατανοήσουμε τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, 

 Αναφορά οικονομικών στοιχείων (όπως 
παρακολούθηση και αναφορά 
πληρωμών και άλλων μεταβιβάσεων 
αξίας σε εσάς), 

 Διαχείριση συμβάσεων, 
 Επεξεργασία πληρωμών ή/και 
 Διαχείριση διαδικτυακής τοποθεσίας. 

 
 

Για οποιουσδήποτε επιπλέον σκοπούς για τους οποίους πρέπει να σας ειδοποιούμε και να λαμβάνουμε 
τη συγκατάθεσή σας, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών εκείνων που απαιτούνται από την τοπική 
νομοθεσία, θα λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας προτού επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα σας για τους σκοπούς αυτούς.   

Σε ποια νομική βάση επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας; 

Η ισχύουσα νομική βάση επί της οποίας επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας 
για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω περιλαμβάνει τα εξής: 

 Βάσει της συγκατάθεσής σας:  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να ζητήσουμε τη 
συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
σας.  Εάν επιλέξετε να μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε αργότερα να αποσύρετε τη 
συγκατάθεσή σας (ή να εξαιρεθείτε) επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται στην 
παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».  Έχετε υπόψη ότι εάν 
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας, η οποία έχει ήδη πραγματοποιηθεί.  Στις περιπτώσεις 
όπου επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας βάσει συγκατάθεσης, θα σας 
παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες κατά τον χρόνο λήψης της συγκατάθεσής σας. 
 

 Συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους ή εκτέλεση σύμβασης:  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, 
ενδέχεται να πρέπει να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για λόγους 
συμμόρφωσης με σχετικό νόμο/κανονισμό ή για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει 
σύμβασης στην οποία υπόκεισθε.  Στις περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα σας για να ανταποκριθούμε στις νομικές υποχρεώσεις μας, είναι 
πιθανό να μην επιτρέπεται να αντιταχθείτε σε αυτή τη δραστηριότητα επεξεργασίας, αλλά 
συνήθως θα έχετε το δικαίωμα να προσπελάζετε και να εξετάζετε αυτές τις πληροφορίες, εκτός 
εάν αυτό θα παρεμπόδιζε την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών μας.  Στις περιπτώσεις 
όπου προβαίνουμε σε επεξεργασία για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές υποχρεώσεις μας 
βάσει σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος, ενδέχεται να μην μπορείτε να αντιταχθείτε 
σε αυτή την επεξεργασία, ή εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία 



από πλευράς μας, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητά μας να εκτελέσουμε μια 
συμβατική υποχρέωση που έχουμε απέναντί σας. 
 

 Το έννομο συμφέρον μας:  Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα σας βάσει των έννομων συμφερόντων μας κατά την επικοινωνία μαζί σας και τη 
διαχείριση των αλληλεπιδράσεων της εταιρείας με εσάς σχετικά με τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες μας, τις επιστημονικές έρευνες και τις ευκαιρίες εκπαίδευσης.  Εκτός από άλλα 
δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, όπως περιγράφεται παρακάτω, έχετε το δικαίωμα να 
αντιταχθείτε σε αυτού του είδους την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
σας.   Μπορείτε να δηλώσετε την ένστασή σας επικοινωνώντας μαζί μας, όπως περιγράφεται 
στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας». 

Σε ποιον και πότε θα γνωστοποιούμε ή θα κοινοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας; 

Θα κοινοποιούμε ή θα γνωστοποιούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις παρακάτω 
οντότητες:  

 Συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως περιγράφεται παρακάτω.   
 

 Τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε επί συμβάσει για την εκτέλεση υπηρεσιών για 
λογαριασμό μας, προκειμένου να διεξάγουν δραστηριότητες ή εργασίες σχετικά με τους 
σκοπούς της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που περιγράφονται 
παραπάνω.  Εφόσον συμβεί αυτό, θα απαιτήσουμε από τους εν λόγω τρίτους που ενεργούν για 
λογαριασμό μας να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα σας που τους κοινοποιούμε.  Οι εν λόγω τρίτοι πρέπει να 
συμφωνήσουν βάσει σύμβασης ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν ούτε θα γνωστοποιήσουν τα 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς εκτός από αυτούς 
που είναι απαραίτητοι για να μας παρέχουν υπηρεσίες, να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό 
μας ή να συμμορφώνονται με τους με ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.   
 

 Κρατικές υπηρεσίες και αρχές και δημόσιες διαδικτυακές τοποθεσίες για κλινικές μελέτες.  
Εάν συμμετέχετε ως κλινικός ερευνητής σε οποιαδήποτε μελέτη μας, ενδέχεται να 
γνωστοποιήσουμε δημόσια το όνομά σας, τα επαγγελματικά στοιχεία επικοινωνίας σας και τη 
σχέση σας με την εταιρεία.  Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιευτούν στη διαδικτυακή 
τοποθεσία μας, στην Ευρωπαϊκή Βάση Δεδομένων Κλινικών Δοκιμών, στην τοποθεσία 
ClinicalTrials.gov, σε άλλες παρόμοιες τοποθεσίες και σε έντυπο υλικό. 
 

 Κρατικές υπηρεσίες, ελεγκτές και αρχές.  Εάν σας πληρώνουμε για υπηρεσίες που παρέχετε, 
ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής σχέσης σας με την εταιρεία και οποιωνδήποτε 
ποσών κατέβαλε η εταιρεία σε εσάς, σε κρατικές αρχές, ελεγκτές και υπηρεσίες, σε σχέση με τις 
ρυθμιστικές δραστηριότητές μας, κατόπιν εξουσιοδοτημένων αιτημάτων παροχής 
πληροφοριών ή όπως αλλιώς απαιτείται από τους νόμους, τους κανονισμούς ή τους κώδικες 
του κλάδου. 
 



 Δυνητικούς ή υφιστάμενους τρίτους αγοραστές.  Εάν αποφασίσουμε να αναδιοργανώσουμε ή 
να εκχωρήσουμε την επιχείρησή μας μέσω πώλησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, ενδέχεται να 
κοινοποιήσουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε υφιστάμενους ή πιθανούς 
αγοραστές.  Θα απαιτήσουμε από τους εν λόγω αγοραστές να διαχειριστούν τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα σας σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. 

Πώς διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε διεθνές επίπεδο; 

Ενδέχεται να διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις συνδεόμενες οντότητες της 
εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.  Μπορείτε να βρείτε τις επωνυμίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των 
συνδεόμενων οντοτήτων της Allergan στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.allergan.com/home.   
Επιπλέον, αυτές οι συνδεόμενες οντότητες ενδέχεται διαβιβάζουν περαιτέρω τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα σας στις άλλες συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο.  
Ορισμένες συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας και η βάση δεδομένων τους ενδέχεται να βρίσκονται 
σε χώρες, όπου δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων παρόμοιο με αυτό που 
διασφαλίζουν οι νόμοι της χώρας στην οποία διαμένετε.  Παρόλα αυτά, απαιτείται από όλες τις 
συνδεόμενες οντότητες της εταιρείας να διαχειρίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας 
σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις πολιτικές και διαδικασίες απορρήτου και 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρείας.    

Μπορούμε να μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε 
για την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας, προκειμένου να εκτελέσουμε δραστηριότητες ή εργασίες 
που σχετίζονται με τους σκοπούς επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων που περιγράφονται 
παραπάνω. Τα τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε απαιτείται από τη σύμβαση να 
συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής 
ενός έγκυρου μηχανισμού για τη διασυνοριακή μεταφορά προσωπικών δεδομένων της ΕΕ με σκοπό 
την απόκτηση προσωπικών δεδομένων κατοίκων της ΕΕ, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν 
επαλήθευση " επάρκεια "από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή / και την εφαρμογή των τυποποιημένων 
ρητρών της ΕΕ. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διασυνοριακές διαβιβάσεις των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα σας από την εταιρεία, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 
περιγράφονται στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας». 

Πώς προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας; 

Χρησιμοποιούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα προστασίας, τα οποία είναι κοινώς αποδεκτά 
στον κλάδο, για να προστατεύουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας έναντι απώλειας, 
κλοπής, κατάχρησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης, γνωστοποίησης και 
καταστροφής.  Περιορίζουμε την πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας αποκλειστικά 
στους εργαζομένους και στους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, οι οποίοι έχουν νόμιμη 
επιχειρηματική ανάγκη πρόσβασης σε αυτά.  Θα διαβιβάζουμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
σας αποκλειστικά σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας, εφόσον έχουμε λάβει γραπτές 
διαβεβαιώσεις ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα προστατεύονται κατά τρόπο σύμφωνο 
με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τις πολιτικές και τις διαδικασίες απορρήτου της εταιρείας. 

 



Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας; 

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας θα διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η μεταξύ μας 
σχέση.  Θα αποθηκεύουμε και θα διατηρούμε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγουμε 
σχετικά με εσάς σύμφωνα με την Εταιρική Πολιτική Διατήρησης Αρχείων. Στη συνέχεια, θα 
αρχειοθετούνται ή θα διαγράφονται.  Μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των 
πρακτικών διατήρησης της εταιρείας μας στη διαδικτυακή τοποθεσία https://www.allergan.com/home. 
Έχετε υπόψη ότι ορισμένες πληροφορίες μπορεί να διατηρούνται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, 
εάν εξακολουθούμε να έχουμε υποχρεώσεις απέναντί σας ή εάν απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας; 

Έχετε το δικαίωμα να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας που 
διατηρούμε, συμπεριλαμβανομένου ηλεκτρονικού αντιγράφου, καθώς και να μας ζητήσετε να 
προβούμε σε τυχόν διορθώσεις σε ανακριβή ή ελλιπή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 
διατηρούμε σχετικά με εσάς.  Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους τα παρείχατε, να 
περιορίσουμε τον τρόπο που εξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε 
συγκεκριμένους περιορισμένους σκοπούς στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ή να 
αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας από την εταιρεία μας. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μπορείτε να ζητήσετε να αποστείλουμε αντίγραφο των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας σε τρίτο που θα ορίσετε εσείς.   

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας, όπως περιγράφεται 
στην παρακάτω ενότητα «πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας».   Έχετε επίσης το δικαίωμα να 
υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή (βλ. λεπτομέρειες στην παρακάτω ενότητα «Νομική 
προστασία»), εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας παραβιάστηκαν. 

Τι θα συμβεί εάν αναθεωρήσουμε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου; 

Κατά καιρούς ενδέχεται να προβαίνουμε σε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε να 
αντικατοπτρίζονται αλλαγές ως προς τις νομικές υποχρεώσεις μας ή τους τρόπους με τους οποίους 
επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας.  Θα σας κοινοποιούμε τυχόν ουσιώδεις 
διορθώσεις στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, οι οποίες θα τίθενται σε ισχύει αφ’ ης στιγμής 
κοινοποιηθούν.   

Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή προβληματισμούς; 

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στην ΕΕ της Allergan, χρησιμοποιώντας 
τις παρακάτω πληροφορίες:  

 Για να κάνετε ερωτήσεις, 
 Για να υποβάλετε προβληματισμό ή καταγγελία, 
 Για να εξαιρεθείτε από ένα πρόγραμμα ή μια υπηρεσία ή/και  
 Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένης της 

πρόσβασης, της διόρθωσης, της φορητότητας, της ένστασης, του περιορισμού και της 
διαγραφής. 
 



 ΥΠΔ στην ΕΕ της Allergan 

 Ταχυδρομική διεύθυνση:   

Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, UK 

 Διεύθυνση email:   

IR-EUDPO@allergan.com  

Τι είδους νομική προστασία έχετε στη διάθεσή σας; 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ως προς την προστασία του απορρήτου 
και των δεδομένων σας, ή εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα απευθείας μαζί μας και 
θέλετε να υποβάλετε καταγγελία, επικοινωνήστε με την αρχή προστασίας δεδομένων της χώρας σας ή 
την κύρια εποπτική αρχή της Allergan για την προστασία δεδομένων: 

 Irish Data Protection Commissioner (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων της Ιρλανδίας) 

 Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois 

 Αριθμοί τηλεφώνου: 

 +353 57 8684800 

 +353 (0)761 104 800 

 Διεύθυνση email: 

 info@dataprotection.ie  


