Για πρόσωπα που διαμένουν στον ΕΟΧ: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ
(ΓΚΠΔ) ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018. Ο ΓΚΠΔ τροποποιεί και ενημερώνει τα δικαιώματα που έχετε σχετικά
με τα προσωπικά σας δεδομένα και καθορίζει τι επιτρέπεται και απαιτείται από τις εταιρείες που
επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Απαιτεί επίσης να σας παρέχουμε τις παρακάτω πληροφορίες
πέρα από αυτές που έχετε ήδη λάβει: Η παρούσα συμπληρωματική ειδοποίηση αντικαθιστά τις πληροφορίες
που έχετε ήδη λάβει από εμάς.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ο ΓΚΠΔ εισάγει νέα και εκτεταμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα πέρα από αυτά που
έχουν ήδη επισημανθεί σε εσάς. Αυτά είναι:
• Το δικαίωμα να διορθώσετε ή να διαγράψετε τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα που
διατηρεί η Abbott για εσάς.
• Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η Abbott για εσάς.
• Το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να φέρεται ένσταση στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων για νόμιμους λόγους.
• Το δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την αξιολόγηση
ορισμένων προσωπικών στοιχείων που σχετίζονται με εσάς, όπως είναι τα αναλυτικά στοιχεία που
βασίζονται στη συμπεριφορά. Παρακαλώ αναφερθείτε στην ενότητα «Cookies» της ειδοποίησης
απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο άσκησης αυτού του δικαιώματος αν
υποδεικνύεται ότι χρησιμοποιούνται cookies.
• Σε περίπτωση που έχετε παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας ή ως μέρος
μιας σύμβασης, το δικαίωμα στη μεταφορά αυτών των προσωπικών δεδομένων σε άλλο πρόσωπο ή, αν
αυτό είναι τεχνικά εφικτό για εμάς, σε άλλη εταιρεία.
• Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εθνική σας εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή να λάβετε
αποζημίωση για τυχόν ζημιά που έχετε υποστεί, και
• Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από
την Abbott χωρίς ζημία, όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας στην Abbott για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων.
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
•

Διεθνείς μεταφορές – Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ("ΕΟΧ") σε τρίτες χώρες που δεν προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με εκείνο που
απαιτείται από τον ΕΟΧ. Προκειμένου να διασφαλίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα κάνουμε
τέτοιες μεταφορές μόνο με βάση (i) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το επιτρέπει ή (ii) ότι οι εν
λόγω μεταφορές υπόκεινται σε εγκεκριμένες από την ΕΕ Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες. Σημειώστε
ότι η Abbott έχει συνάψει συμφωνίες μεταφοράς δεδομένων βάσει των Τυποποιημένων Συμβατικών
Ρητρών της ΕΕ για τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΕΟΧ σε τρίτες χώρες, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Για να έχετε πρόσβαση ή να λάβετε αντίγραφο των
Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών της ΕΕ που χρησιμοποιούμε για την εξαγωγή των προσωπικών
σας δεδομένων από τον ΕΟΧ, επικοινωνήστε με το γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της
εταιρείας μας (λεπτομέρειες παρακάτω).

•

Αποθήκευση – Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για όσο διάστημα θα χρειαστεί να σας
παρέχουμε (i) την υπηρεσία ή το προϊόν της Abbott που έχετε ζητήσει, ή/και (ii) πρόσβαση στις
ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες μας. Εναλλακτικά, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν επίσης
για όσο διάστημα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ερωτήματα και τις ανησυχίες σας ή σύμφωνα με
τυχόν νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων ή
των ιατρικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία
εξυπηρέτησης πελατών ή με το γραφείο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας
χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες.
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•

Γιατί χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας – Η παροχή προσωπικών δεδομένων στην Abbott απαιτείται για
την εκπλήρωση των όρων μιας σύμβασης που έχετε με την Abbott, για την παροχή ενός προϊόντος ή
μιας υπηρεσίας που ζητήσατε και για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, όπως αυτούς που
σχετίζονται με την ασφάλεια του προϊόντος ή της ιατρικής συσκευής. Οποιαδήποτε παράλειψη παροχής
τέτοιων προσωπικών δεδομένων θα σημαίνει ότι η Abbott δεν μπορεί να σας παράσχει το προϊόν ή την
υπηρεσία που έχετε ζητήσει.

•

Εξυπηρέτηση πελατών, ερωτήματα και προβλήματα: ακολουθήστε τα κανονικά συνιστώμενα μέσα
εξυπηρέτησης της Abbott.

•

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ της
εταιρείας μας στη διεύθυνση http://www.eu-dpo.abbott.com/.
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