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Συμπτώματα της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (SMA) - Δήλωση Απορρήτου 
ιστοσελίδας Έγγραφο μετάφρασης 

 
Η Novartis Gene Therapies, μία εταιρεία που ανήκει στη Novartis, εστιάζει στη μεταφορά της γονιδιακής 
θεραπείας από το εργαστήριο σε κλινικά περιβάλλοντα για τους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες και 
απειλητικές για τη ζωή νευρολογικές γενετικές νόσους. 
 
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους εμείς, η Novartis Gene 
Therapies (με έδρα: Northwood, Santry, Dublin 9, Δημοκρατία της Ιρλανδίας) και όλες οι θυγατρικές 
εταιρείες και τα παραρτήματά της συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες για τα 
άτομα που επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο («προσωπικά δεδομένα»). 

 
 Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη Δήλωση Απορρήτου, η οποία περιγράφει το 
πλαίσιο βάσει του οποίου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα δικαιώματά σας 
και τις υποχρεώσεις μας στο πλαίσιο αυτής της επεξεργασίας. Η Novartis Gene Therapies είναι υπεύθυνη 
για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς αποφασίζει για ποιον λόγο και με ποιον 
τρόπο επεξεργάζεται αυτού του είδους τα δεδομένα, ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ως «υπεύθυνος 
επεξεργασίας». Μπορεί να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα αφ’ εαυτής ή από κοινού με άλλες εταιρείες 
στη Novartis Gene Therapies ή στον όμιλο της Novartis. 

 
1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς και πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα 
Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες μας δεν απαιτούν κάποια μορφή εγγραφής από πλευράς σας, 
επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο χωρίς να μας αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας. 
Ωστόσο, από ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να σας ζητηθεί να μας δώσετε προσωπικά δεδομένα, τα 
οποία μπορεί να περιλαμβάνουν άμεσα αναγνωριστικά στοιχεία της ταυτότητάς σας, όπως όνομα, 
ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικό αριθμό. Μπορεί να 
συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για να σας προσφέρουμε προϊόντα ή 
υπηρεσίες, να σας τιμολογήσουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε, να προωθήσουμε 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν ή για να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας για άλλους σκοπούς βάσει των εκάστοτε συνθηκών ή για τους οποίους θα σας ενημερώσουμε όταν 
συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η επεξεργασία 
αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τα έννομα συμφέροντα που περιγράφονται 
στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή/και απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις νομικές και 
κανονιστικές μας υποχρεώσεις. 

 
2. Προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για αναλύσεις επί της χρήσης της ιστοσελίδας 
Ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτή 
την ιστοσελίδα, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η ιστοσελίδα από την οποία προσήλθατε στον 
ιστότοπο και ορισμένες από τις αναζητήσεις που τυχόν πραγματοποιείτε.  Τέτοιου είδους πληροφορίες 
χρησιμοποιούνται από τη Novartis για να βελτιωθεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και για την 
κατάρτιση συγκεντρωτικών στατιστικών σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, με σκοπό την έρευνα 
αγοράς για εσωτερική χρήση της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε 
"cookies" που συλλέγουν το όνομα τομέα του χρήστη (domain name), τον πάροχο υπηρεσιών 
διαδικτύου, το λειτουργικό σας σύστημα και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Το “cookie” 
αποτελεί μια μικρή πληροφορία που αποστέλλεται στον πρόγραμμα περιήγησης ιστοσελίδων του 
υπολογιστή σας (browser) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα “cookies” δεν 
προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής 
(“browser”) σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί κάθε φορά που λαμβάνετε ένα "cookie", δίνοντας σας έτσι 
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τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν επιθυμείτε να το δεχτείτε ή όχι. Ωστόσο, εάν δεν δεχτείτε τα 
“cookies”, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του λογισμικού του 
προγράμματος περιήγησής σας. 
 
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για να εξορθολογίσουμε το χαρτοφυλάκιο των 
ιστοτόπων μας (i) βελτιστοποιώντας την επισκεψιμότητα προς τις εταιρικές ιστοσελίδες και μεταξύ των 
εταιρικών ιστοσελίδων και (ii) ενσωματώνοντας και βελτιστοποιώντας ιστοσελίδες κατά περίπτωση. Το 
"Google Analytics" είναι μια υπηρεσία η οποία προσφέρεται από την Google Inc. ("Google") και παράγει 
λεπτομερή στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα και τις πηγές επισκεψιμότητας ενός 
ιστότοπου και μετρά τις μετατροπές και τις πωλήσεις. Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί 
“cookies” που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας για να συμβάλει στην ανάλυση του τρόπου με 
τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies 
σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, θα καταστούν 
ανώνυμες με τη χρήση των κατάλληλων ρυθμίσεων πριν μεταδοθούν στους διακομιστές της Google στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της 
ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP, παρακαλείστε να ανατρέξετε στη διεύθυνση: 
https://support.google.com/analytics/answer/2763052. 

 
Μπορείτε να αποτρέψετε ή να διακόψετε την εγκατάσταση και την αποθήκευση cookies από τις 
ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας το δωρεάν πρόσθετο 
Opt-out Browser που διατίθεται στη διεύθυνση https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Εάν δεν 
δεχτείτε τα “cookies”, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του 
ιστοτόπου μας. 

 
3. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Η Novartis Gene Therapies είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην 
Ελβετία, και με θυγατρικές εταιρείες στην Ευρώπη. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε αυτές τις θυγατρικές εταιρείες και στις θυγατρικές εταιρείες της Novartis, εάν αυτό 
απαιτείται ευλόγως για την επιδίωξη του έννομου επιχειρηματικού μας συμφέροντος και όπως 
απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να μεταφερθούν σε τρίτα μέρη που δρουν για ή εκ μέρους μας, για 
περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με τον(ους) σκοπό(ούς) για τον(ους) οποίο(ους) συλλέχθηκαν αρχικά 
τα δεδομένα ή μπορεί να τύχουν άλλης νόμιμης επεξεργασίας, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών, η 
αξιολόγηση της χρησιμότητας της ιστοσελίδας, η προώθηση, η διαχείριση των δεδομένων ή η παροχή 
τεχνικής υποστήριξης. 

 
Τα τρίτα αυτά μέρη έχουν συνάψει συμφωνία με εμάς για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων 
αποκλειστικά και μόνο για τον συμπεφωνημένο σκοπό, όχι για την πώληση των προσωπικών σας 
δεδομένων σε τρίτα μέρη, και όχι για την αποκάλυψη των πληροφοριών σε τρίτα μέρη παρά μόνο 
εφόσον επιτρέπεται από εμάς, απαιτείται από τη νομοθεσία, ή αναφέρεται στην παρούσα Δήλωση 
Απορρήτου. 

 
Τα προσωπικά δεδομένα που συνελέγησαν από εσάς μπορεί επίσης να μεταφερθούν σε κάποιο τρίτο 
μέρος, σε περίπτωση πώλησης, παραχώρησης ή εκχώρησης αυτής της ιστοσελίδας ή μέρος αυτής και 
των συνδεδεμένων με αυτή στοιχείων πελατών, όπου, σε κάθε περίπτωση, θα απαιτηθεί από τον 
αγοραστή, από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση ή εκχώρηση, να συμφωνήσει να χειριστεί 
τα δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα 
μπορεί να αποκαλυφθούν σε ένα τρίτο μέρος εάν απαιτείται να προβούμε σε μια τέτοια ενέργεια λόγω 
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της κείμενης νομοθεσίας, δικαστικής εντολής ή κρατικών διατάξεων, ή εάν η εν λόγω αποκάλυψη είναι 
απαραίτητη για άλλους λόγους προκειμένου να υποστηρίξει τη διεξαγωγή έρευνας που εκπονείται από 
τις δικαστικές ή ποινικές αρχές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ενδέχεται επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο 
επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποθήκευσης σε χώρες εκτός της Ιρλανδίας και του ΕΟΧ. Αυτές οι χώρες 
μπορεί να προσφέρουν διαφορετικό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Εάν 
μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες που υπάγονται σε άλλες δικαιοδοσίες, θα 
διασφαλίσουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζοντας το επίπεδο προστασίας 
που απαιτείται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί απορρήτου δεδομένων, όπως η σύναψη 
Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μέτρα διασφάλισης ή για να λάβετε ένα αντίγραφο, επικοινωνήστε 
μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα 8 «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας». 

 
4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων τα οποία 
συλλέγονται διαδικτυακά, χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων προστατευμένα, μεταξύ άλλων, από 
βιομηχανικά συστήματα προστασίας δικτύων (firewall) και προστασία μέσω κωδικού χρήστη. Όσον 
αφορά τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε μέτρα εύλογα σχεδιασμένα για 
την προστασία των πληροφοριών από απώλεια, εσφαλμένη χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
αποκάλυψη, διαστρέβλωση ή καταστροφή και έναντι άλλων παράνομων μορφών επεξεργασίας. 

 
5. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για την συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις 
κανονιστικές ρυθμίσεις.   

 
6. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένων όρων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό στην επεξεργασία 
τους, καθώς και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συναίνεσή σας. Έχετε περαιτέρω το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων όπου βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται 
στη συναίνεσή σας ή σε σύμβαση με εσάς, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων. 

 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα 8 «Πώς 
να επικοινωνήσετε μαζί μας». Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα 
και διατηρούμε το δικαίωμα επιβολής των περιορισμών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία 

 
Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία των προσωπικών 
πληροφοριών σας στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 
7. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου 
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Ισχύει η 
τρέχουσα έκδοση που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο. 

 
8. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 
Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα  δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας, 
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μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dataprotection.EMEAGTx@novartis.com ή στη διεύθυνση: 

 
Novartis Gene Therapies EU Limited 
Block B The Crescent Building 
Northwood, Santry Dublin 9 
Republic of Ireland 
Tel.: +353 (0) 1 893 4141
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Ειδοποίηση απορρήτου για επαγγελματίες υγείας και ιατρικοφαρμακευτικής 
περίθαλψης 

 
Η Novartis Gene Therapies είναι μία εταιρεία που έχει ως κύρια εστίαση τη μεταφορά της γονιδιακής 
θεραπείας από το εργαστήριο σε κλινικά περιβάλλοντα για τους ασθενείς που πλήττονται από σπάνιες 
και απειλητικές για τη ζωή νευρολογικές γενετικές νόσους. 
 
Η Novartis Gene Therapies (με έδρα: Northwood, Santry, Dublin 9, Δημοκρατία της Ιρλανδίας) (εφεξής 
“Novartis Gene Therapies” ή «εμείς»), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δραστηριοτήτων επεξεργασίας 
όπως περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, δεσμεύεται να προστατεύει και να 
χειρίζεται προσωπικά δεδομένα των επαγγελματιών υγείας και άλλων επαγγελματιών παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, όπως υπαλλήλων και εκπροσώπων οργανισμών υγειονομικής 
περίθαλψης όπως είναι τα φαρμακεία, με υπευθυνότητα και σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους 
και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων, καθώς και με την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου. 

 
Η Ειδοποίηση Απορρήτου εξηγεί ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς, για ποιους σκοπούς 
και πώς επεξεργαζόμαστε τέτοιου είδους δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματα που μπορείτε να 
ασκήσετε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε στο 
διαδίκτυο, συμβουλευτείτε τη Δήλωση Απορρήτου του ιστοτόπου μας. 

 
1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς, η πηγή και η νομική βάση τους 
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας: 

 
− Γενικές πληροφορίες, όπως είναι το όνομά σας, το φύλο, ο ακαδημαϊκός τίτλος, η θέση σας, οι 

προτιμήσεις επικοινωνίας, η γλώσσα, τα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της 
διεύθυνσης εργασίας σας, του αριθμού τηλεφώνου και του e-mail σας. 

− Πληροφορίες που αφορούν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ζωή σας όπως είναι ο 
τίτλος της θέσης εργασίας σας, τα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προσόντα σας, το σχολείο 
και το έτος αποφοίτησης, η ειδικότητά σας, η εμπειρία στους σχετικούς τομείς, οι σχέσεις με 
οργανισμούς ή ιδρύματα, η συμμετοχή σε συνέδρια και εκδηλώσεις. 

− Οικονομικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετιζόμενες με πληρωμές, όπου είναι 
απαραίτητο. 

− Περαιτέρω πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σχόλια και αξιολογήσεις, 
κατηγοριοποιήσεις των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων, τομείς ειδικότητας, καθώς και 
πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές και παρεχόμενες υπηρεσίες, τιμολόγια και 
φορολογικές πληροφορίες. 

 
Μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς καθώς και από δημόσιες πηγές, 
όπως είναι οι ιστοσελίδες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, τα 
περιοδικά, καθώς και από πηγές πληροφοριών τρίτων μερών, συμπεριλαμβανομένων των βάσεων 
δεδομένων επαγγελματιών υγείας, π.χ. όπως η Veeva που παρέχει δεδομένα βάσει των δημοσίως 
διαθέσιμων πληροφοριών 

 
Εκτός εάν ζητήσουμε τη χωριστή ρητή συναίνεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, όπως για ηλεκτρονική επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ ή για τη δημοσίευση 
μεταφορών αξίας όπου απαιτείται, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για 
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το έννομο επιχειρηματικό μας συμφέρον που αφορά στην επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας , και σχετικά με τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης μας, διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων. Μπορεί να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους 
συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Novartis Gene Therapies ή για την 
εκτέλεση της σύμβασης που έχει συναφθεί με εσάς. 

 
2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της 
σχέσης μας μαζί σας και στον βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία: 

 
− Για να διαχειριστούμε την αλληλεπίδρασή μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της 

επικοινωνίας μαζί σας με σκοπό τον προγραμματισμό επισκέψεων ή την πρόσκληση σε 
συσκέψεις ή εκδηλώσεις, δίνοντάς σας τη δυνατότητα πρόσβασης στους πόρους μας, 
διεκπεραιώνοντας τις παραγγελίες προϊόντων και επεξεργαζόμενοι τα αιτήματα για ιατρικές 
πληροφορίες, πληροφορίες ανεπιθύμητων συμβάντων και παράπονα. 

− Για να υποστηρίξουμε τις εσωτερικές επιχειρηματικές μας διεργασίες, όπως η παρακολούθηση 
των αλληλεπιδράσεών μας μαζί σας. 

− Για να υποστηρίξουμε την έρευνα αγοράς. 
− Για να παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με τον τομέα εμπειρογνωμοσύνης μας, τα προϊόντα 

μας και τις σπάνιες νόσους για τις οποίες ενδείκνυνται. 
− Για να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

πληρωμών για δεσμεύσεις. 
− Για να εκπληρώσουμε τις κανονιστικές και νομικές μας υποχρεώσεις αναφορικά με τη 

συμμόρφωση, ιδίως για τη διασφάλιση της διαφάνειας στις μεταφορές αξίας και για τη 
διασφάλιση ή την τήρηση των υποχρεώσεών μας για την ασφάλεια των φαρμάκων, καθώς και 
για την αναφορά της ασφάλειας. Λάβετε υπόψη ότι η Novartis Gene Therapies αποκαλύπτει 
ετησίως τις πληρωμές και τις άλλες μεταφορές αξίας σύμφωνα με τον Κώδικα Γνωστοποίησης 
της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών και Ενώσεων (EFPIA) και τη 
μεταφορά του στο εθνικό δίκαιο. Στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται συναίνεση για μια 
τέτοια αποκάλυψη και δεν λαμβάνουμε συγκατάθεση, οι πληροφορίες αποκαλύπτονται 
συγκεντρωτικά. 

 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των ιατρικών κοινοτήτων, ενδέχεται να προβούμε σε 
εσωτερικές αξιολογήσεις, εκτιμήσεις, ταξινομήσεις ή βαθμολογήσεις των δραστηριοτήτων σας. Αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνουν την κατανόηση της διάγνωσης και της διαχείρισης της νόσου, 
συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών προσεγγίσεων και του τρόπου ανταπόκρισης σε σχετιζόμενα 
φαρμακευτικά προϊόντα. Πριν από τη διεξαγωγή μιας τέτοιου είδους ανάλυσης, θα ζητήσουμε τη ρητή 
συναίνεσή σας. 
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3. Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Η Novartis Gene Therapies είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην 
Ελβετία, και με θυγατρικές εταιρείες στην Ευρώπη. Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα σε αυτές τις θυγατρικές εταιρείες, εάν αυτό απαιτείται ευλόγως για την επιδίωξη του 
έννομου επιχειρηματικού μας συμφέροντος και όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Μπορεί περαιτέρω να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με: 

 
− τρίτα μέρη όπως είναι οι δημόσιες ή ρυθμιστικές αρχές ή οι κυβερνητικοί φορείς, εάν και όπως 

απαιτείται. 
− παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται για λογαριασμό μας τα προσωπικά δεδομένα για την 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με τους σκοπούς που περιγράφονται στην 
παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, όπως για την υποστήριξη IT και τη διαχείριση του 
συστήματος CRM που χρησιμοποιούμε. Πριν κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα 
διασφαλίσουμε μέσω σύναψης σύμβασης ότι αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών προστατεύουν τα 
προσωπικά σας δεδομένα και τα διατηρούν εμπιστευτικά σε ευθυγράμμιση με την ισχύουσα 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. 

− επιχειρηματικούς εταίρους και συνεργάτες, όπως εξωτερικούς επιστήμονες ή άλλα τρίτα μέρη 
σε περίπτωση συγχώνευσης ή εκποίησης που υπόκεινται σε κατάλληλες δεσμεύσεις 
εμπιστευτικότητας. 

 
Ορισμένα από τα τρίτα μέρη με τα οποία ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, 
συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της Novartis Gene Therapies στις ΗΠΑ, μπορεί να 
βρίσκονται σε χώρες οι οποίες δεν διασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με αυτό 
της χώρας σας. Πριν από την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε άτομα σε αυτές τις 
χώρες, λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα προστασίας, όπως η συμμόρφωση με τις Τυπικές Συμβατικές 
Ρήτρες όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με 
αυτά τα μέτρα διασφάλισης ή για να λάβετε ένα αντίγραφο, επικοινωνήστε μαζί μας όπως 
περιγράφεται στην ενότητα 8 «Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας». 

 
4. Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Λαμβάνουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας 
δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απώλεια και εσφαλμένη χρήση. Αυτά τα μέτρα 
περιλαμβάνουν οδηγίες προς τους υπαλλήλους, κανονισμούς πρόσβασης και περιορισμούς, καθώς και 
κρυπτογράφηση των φορέων δεδομένων. 

 
5. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα 
Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένων όρων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε 
πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό στην επεξεργασία 
τους, καθώς και να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, όταν η επεξεργασία βασίζεται στη 
συναίνεσή σας. Έχετε περαιτέρω το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων όπου βασιζόμαστε στο έννομο συμφέρον μας. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται 
στη συναίνεσή σας ή σε σύμβαση με εσάς, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα στη φορητότητα των 
δεδομένων. 

 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας όπως περιγράφεται στην ενότητα 8. 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτά τα δικαιώματα δεν είναι απόλυτα και διατηρούμε το δικαίωμα 
επιβολής των περιορισμών που επιβάλλονται από τη νομοθεσία. 
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Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία για την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
6. Για ποιο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα 
Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση 
των σκοπών για τους οποίους συνελέγησαν και οι οποίοι περιγράφονται στην παρούσα Ειδοποίηση 
Απορρήτου με την επιφύλαξη των τοπικών νόμων και κανονισμών και του έννομου συμφέροντός μας, 
όπως για την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

 
7. Αλλαγές στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου 
Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Ειδοποίησης Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. 
Ισχύει η τρέχουσα έκδοση που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο. 

 
8. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας 
Αν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα απορρήτου των δεδομένων σας, 
μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dataprotection.EMEAGTx@novartis.com ή: 

 
Novartis Gene Therapies EU Limited 
Block B The Crescent Building 
Northwood, Santry Dublin 9 
Republic of Ireland 
Tel.: +353 (0) 1 893 4141 
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