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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως παγκόσμια βιοφαρμακευτική εταιρεία η UCB S.A. και τα γραφεία εκπροσώπησης καθώς
και οι θυγατρικές της (συλλογικά, «UCB») δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας,
ανάπτυξης, κατασκευής, πώλησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων για την κάλυψη
αναγκών των ασθενών, των επαγγελματιών υγείας και της κοινωνίας στο σύνολό της.
Για να συνεχίσει με επιτυχία τις δραστηριότητές της σε παγκόσμιο επίπεδο, η UCB,
συστηματικά, συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει, γνωστοποιεί και Διαβιβάζει πέραν των
εθνικών συνόρων σειρά δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων
που αφορούν φυσικά πρόσωπα («Υποκείμενα δεδομένων»), τα οποία μπορούν, άμεσα ή
έμμεσα, να ταυτοποιήσουν τα άτομα αυτά (εφεξής αναφερόμενα ως «Προσωπικά Δεδομένα»
και ως ορίζονται κατωτέρω).
Η UCB δεσμεύεται να διασφαλίζει το ιδιωτικό απόρρητο των Προσωπικών Δεδομένων σε
όλο τον κόσμο και αναμένει από τους υπαλλήλους της και τους επιχειρηματικούς εταίρους να
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που
συλλέγονται, διατηρούνται και υποβάλλονται σε Eπεξεργασία στο όνομα ή για λογαριασμό
της UCB. Για να αποδείξει τη δέσμευση αυτή, η UCB έχει συμπεριλάβει το ιδιωτικό
απόρρητο ως μία από τις κεντρικές αξίες του Παγκόσμιου Κώδικα Συμπεριφοράς του ομίλου
και έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα προστασίας δεδομένων και Ιδιωτικού
απορρήτου για τη στήριξη των παγκόσμιων επιχειρηματικών διαδικασιών της UCB,
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα οφέλη όσο και τους κινδύνους των καινοτόμων τεχνολογιών. Ως
δύο βασικές συνιστώσες του εν λόγω προγράμματος, η UCB έχει υιοθετήσει δύο Παγκόσμιες
Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου: την Παγκόσμια Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών
Δεδομένων και την Παγκόσμια Πολιτική των Υπαλλήλων για την Προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων (συλλογικά «Παγκόσμιες Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου»).
Οι συγκεκριμένοι BCR αξιοποιούν και επεκτείνουν τις εν λόγω Παγκόσμιες πολιτικές
Ιδιωτικού απορρήτου προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση εκ μέρους της UCB με
τις ισχύουσες απαιτήσεις για την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ειδικότερα, οι εν λόγω BCR παρέχουν βασικά πρότυπα προστασίας για την
Eπεξεργασία και τη Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων που υπόκεινται στις διατάξεις
της Οδηγίας για την προστασία δεδομένων 95/46/EK 1 (η «Οδηγία 95/46/EK») και, ανάλογα
με την περίπτωση, της Οδηγίας περί ηλεκτρονικής προστασίας ιδιωτικού απορρήτου
2002/58/ΕΚ (η «Οδηγία 2002/58/ΕΚ») 2, ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική εθνική νομοθεσία
περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κανονισμών.
Οι BCR αποτελούνται από το παρόν έγγραφο με τα παραρτήματά του και τις παγκόσμιες
Παγκόσμιες Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των εγγράφων
αυτών, το παρόν έγγραφο των BCR υπερισχύει.
Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 περί
προστασίας φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη
κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων
2
Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (αναφερόμενη επίσης οδηγία περί Cookies)
1
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2 ΟΡΙΣΜΟΙ


Εταιρικοί δεσμευτικοί κανόνες (Binding Corporate Rules, BCR). Αναφέρονται στους
εσωτερικούς κανόνες που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και τις Παγκόσμιες
Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου για να διασφαλιστεί η προστασία των δεδομένων και η
συμμόρφωση με το ιδιωτικό απόρρητο σε παγκόσμιο επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις
διεθνείς Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων εντός της UCB.



Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου. Αναφέρεται στο διορισμένο πρόσωπο που έχει τη
συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του Προγράμματος προστασίας και
ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων εντός της UCB.



Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Αναφέρεται σε κάθε εποπτεύουσα αρχή που
είναι υπεύθυνη για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.



Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Αναφέρεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή,
υπηρεσία ή οποιοδήποτε άλλο φορέα που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους
στόχους και τα μέσα της Eπεξεργασίας ή Διαβίβασης των Προσωπικών Δεδομένων.



Υποκείμενα των δεδομένων. Αναφέρεται σε οιαδήποτε άτομα των οποίων τα
Προσωπικά Δεδομένα επεξεργάζονται από την UCB.



Τοπικά Στελέχη Ιδιωτικού Απορρήτου. Αναφέρεται στα διορισμένα πρόσωπα σε κάθε
χώρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την συμμόρφωση σχετικά με την προστασία και το
ιδιωτικό απόρρητο των δεδομένων στις χώρες τους, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής
συμμόρφωσης με τους BCR.



Προσωπικά Δεδομένα - επίσης γνωστά ως «Προσωπικές πληροφορίες». Αναφέρονται
σε δεδομένα οποιασδήποτε μορφής που αφορούν σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο
φυσικό πρόσωπο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε: όνομα, διεύθυνση,
αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού, εικόνα, βίντεο, κωδικοποιημένες πληροφορίες ασθενών που
χρησιμοποιούνται σε κλινικές δοκιμές, μητρώα επιδόσεων υπαλλήλων, κ.λπ. Ένα
«αναγνωρίσιμο πρόσωπο» είναι ένα πρόσωπο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή
έμμεσα, με αναφορά προς τον αριθμό ή στοιχεία ταυτότητας.



Εκτελών την Επεξεργασία. Αναφέρεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή,
υπηρεσία ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή για λογαριασμό του.



Επεξεργασία. Αναφέρεται σε κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που εκτελούνται επί
Προσωπικών Δεδομένων με αυτοματοποιημένα μέσα ή άλλως. Περιλαμβάνονται η
συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, αποθήκευση, ενημέρωση ή τροποποίηση, ανάκτηση,
Διαβούλευση, χρήση, γνωστοποίηση μέσω Διαβίβασης, διάδοση, οπτική πρόσβαση ή
διάθεση σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, σύνδεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, κλείδωμα,
διαγραφή ή καταστροφή των Προσωπικών Δεδομένων.



Ευαίσθητα δεδομένα. Αναφέρονται σε ένα υποσύνολο Προσωπικών Δεδομένων που
ενδέχεται να επιδέχονται επιπρόσθετης προστασίας με βάση τους ισχύοντες τοπικούς
κανόνες προστασίας και ιδιωτικού απορρήτου των δεδομένων. Τα δεδομένα που
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, αλλά τα εν
λόγω δεδομένα, σε γενικές γραμμές, περιλαμβάνουν δεδομένα που δηλώνουν φυλετική ή
εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις,
συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεδομένα που αφορούν στην υγεία ή τη
σεξουαλική ζωή και δεδομένα σχετικά με παραβάσεις, ποινικές καταδίκες ή μέτρα
ασφάλειας.
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Διαβιβάσεις. Αναφέρονται στη Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων από τη μια χώρα
στην άλλη, ή από χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 3 (εφεξής «ΕΟΧ») σε
χώρες εκτός ΕΟΧ. Ο όρος «Διαβίβαση» περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως πρόσβαση με
σκοπό την υποβολή σε Eπεξεργασία.



UCB S.A. Αναφέρεται στην μητρική εταιρεία του ομίλου UCB, η οποία συστάθηκε βάσει
του βελγικού δικαίου, με διεύθυνση έδρας Allée de la Recherche 60, 1070 Βρυξέλλες,
Βέλγιο και αριθμό επιχείρησης 403.053.608, RPR/RPM Βρυξέλλες.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις, οι οποίες δεν καθορίζονται στους BCR,
έχουν την έννοια που χρησιμοποιείται στην Οδηγία 95/46/ΕΚ. Όπου ισχύει και στο μέτρο του
δυνατού, οποιαδήποτε αναφορά στην Οδηγία 95/46/ΕΚ στους BCR θα περιλαμβάνει κάθε
μεταγενέστερη ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων που θα αντικαθιστά
την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ.
Επιπλέον, σε περίπτωση αμφιβολίας, το περιεχόμενο των BCR πρέπει να ερμηνεύεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ, και, όπου ισχύει, τις διατάξεις της Οδηγίας
2002/58/ΕΚ.

3 ΣΚΟΠΟΣ


Περιγραφή Νομικών Προσώπων της UCB που δεσμεύονται από τους Εταιρικούς
Δεσμευτικούς Κανόνες ("BCR"):

Οι BCR θα έχουν δεσμευτική ισχύ για την UCB S.A. και όλες τα νομικά πρόσωπα της UCB
(συμπεριλαμβανομένων των υποκαταστημάτων) που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1
(συλλογικά, τα « BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB»).


Περιγραφή Eπεξεργασίας Προσωπικών
καλύπτονται από τους BCR:

Δεδομένων

και

Διαβιβάσεις

που

Οι BCR θα εφαρμόζονται σε όλα τα είδη Eπεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων από τα
BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB και τις Διαβιβάσεις των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων
μεταξύ αυτών για τους σκοπούς που ορίζονται στο Παράρτημα 2, εφόσον τα Προσωπικά
Δεδομένα αφορούν:
-

-

«Ασθενείς και Πάροχοι φροντίδας»: Ασθενείς και συγγενείς/μέλη της οικογένειάς
τους, καθώς και πάροχοι φροντίδας
«Υπάλληλοι της UCB»: Υπάλληλοι των BCR Νομικών Προσώπων της UCB (εν
ενεργεία και πρώην υπάλληλοι) και συγγενείς/άμεσα οικογενειακά μέλη αυτών καθώς
επίσης και υποψήφιοι υπάλληλοι που υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας στα
Νομικά Πρόσωπα UCB/BCR και διευθυντές/στελέχη των BCR Νομικών Προσώπων
της UCB
«Εξωτερικοί συνεργάτες»: Οποιαδήποτε άτομα, τα οποία δεν είναι υπάλληλοι της
UCB αλλά παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο σύμβασης ή παρόμοιας συμφωνίας για, ή

3

Χώρες EΟΧ: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα,
Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική
Δημοκρατία, Φινλανδία.
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-

-





εξ ονόματος BCR Νομικών Προσώπων της UCB, συμπεριλαμβανομένων των
αναδόχων, ανεξαρτήτων συμβούλων και προσωρινών εργαζόμενων
«Επαγγελματίες υγείας»: Οποιαδήποτε άτομα που συμμετέχουν επαγγελματικά στη
διάγνωση,
θεραπεία,
και
παροχή
υπηρεσιών
στον
τομέα
υγείας,
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ιατρών, βοηθών ιατρών, νοσοκόμων,
φαρμακοποιών, ερευνητών, υπαλλήλων ιδιωτικών φορέων ασφάλισης υγείας,
κυβερνητικών ανώτερων υπαλλήλων
«Εξωτερικοί προμηθευτές»: Υπάλληλοι και νομικοί αντιπρόσωποι εξωτερικών
προμηθευτών/επιχειρησιακών συνεργατών που παρέχουν υπηρεσίες ή/και προϊόντα σε
BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι μόνο,
συμβουλευτικών εταιρειών, οργανισμών έρευνας επί συμβάσει (Contract Research
Organizations, CRO), εξωτερικών εργαστηρίων, διανομέων.

Συμμόρφωση BCR Νομικών Προσώπων της UCB με τις απαιτήσεις προστασίας
δεδομένων:
-

Κατά την Eπεξεργασία ή Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων ως ορίζονται στο
Παράρτημα 2 σε όλο τον κόσμο, τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα λαμβάνουν
όλα τα λογικά και απαραίτητα μέτρα για να συμμορφωθούν με τους εφαρμόσιμους
νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

-

Για να εξασφαλίσουν ένα εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας των Προσωπικών
Δεδομένων, ακόμη και όπου δεν υπάρχει κάποιος σχετικός νόμος προστασίας των
δεδομένων σε μια χώρα ή οι τοπικοί νόμοι περί προστασίας των δεδομένων δεν
ανταποκρίνονται στα πρότυπα που καθορίζονται στους BCR, τα BCR Νομικά
Πρόσωπα της UCB θα επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τους
BCR.

-

Όπου οι εφαρμόσιμοι νόμοι περί προστασίας των δεδομένων σε μια χώρα απαιτούν
υψηλότερο επίπεδο προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από εκείνο των BCR, οι
συγκεκριμένοι νόμοι θα υπερισχύουν έναντι των BCR.

-

Το γεγονός ότι τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB συμμορφώνονται με όλους τους
κανόνες που προσδιορίζονται στους BCR δεν τους αποδεσμεύει από την υποχρέωσή
τους να εκπληρώσουν όλες τις προγενέστερες διατυπώσεις με τις σχετικές εθνικές
αρχές όπως απαιτείται από την εφαρμόσιμη νομοθεσία.

Συμμόρφωση των υπαλλήλων της UCB με τους BCR:

Οι υπάλληλοι των BCR Νομικών Προσώπων της UCB μπορούν μόνο να επεξεργάζονται ή να
μεβιβάζουν Προσωπικά Δεδομένα ως ορίζονται στο Παράρτημα 2 σύμφωνα με τους εν λόγω
BCR και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς εφαρμόσιμους νόμους και κανονισμούς.
Η τήρηση των συγκεκριμένων BCR αποτελεί ευθύνη των υπαλλήλων όλων των BCR
Νομικών Προσώπων της UCB και θα αποτελεί μέρος των όρων και προϋποθέσεων
απασχόλησής τους. Οποιοσδήποτε υπάλληλος των BCR Νομικών Προσώπων της UCB που
παραβιάζει τους συγκεκριμένους BCR ενδέχεται να υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις,
συμπεριλαμβανομένης της απόλυσης.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
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4 ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΟΜΙΛΟΥ
Για την Eπεξεργασία και τις Διαβιβάσεις των Προσωπικών Δεδομένων που περιγράφονται
στο Παράρτημα 2, τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB και οι υπάλληλοί τους συμφωνούν να
εφαρμόζουν τους ακόλουθους κανόνες.
Περιορισμός σκοπού:


-



Ποιότητα, διατήρηση και αναλογικότητα δεδομένων:
-

-

-



Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 θα
υποβάλλονται σε Eπεξεργασία και θα Διαβιβάζονται από τα BCR Νομικά Πρόσωπα
της UCB για καθορισμένους, σχετικούς και νόμιμους λόγους, σύμφωνα με τους
σκοπούς που καθορίζονται στο Παράρτημα 2. Τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν
υποβληθεί σε Eπεξεργασία και Διαβιβαστεί δεν θα υποβάλλονται σε περαιτέρω
Eπεξεργασία κατά τρόπο μη συμβατό με αυτούς τους σκοπούς.

Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα περιορίζουν την Eπεξεργασία των
Προσωπικών Δεδομένων που παρατίθενται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 σε ό,τι
είναι απαραίτητο και ανάλογο λαμβάνοντας υπόψη τον/τους επιδιωκόμενο/ους
σκοπό/ούς.
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα χρησιμοποιήσουν τα λογικά μέσα
προκειμένου τα Προσωπικά Δεδομένα να τηρούνται ακριβή, πλήρη, ενημερωμένα και
αξιόπιστα για την προοριζόμενη χρήση τους.
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα διατηρούν τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για
όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ικανοποίηση των νόμιμων επιχειρηματικών
σκοπών για τους οποίους τα Προσωπικά Δεδομένα συγκεντρώθηκαν και σε
συμμόρφωση με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων της UCB, εκτός αν απαιτείται
διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία ή τους κανονισμούς.

Νομική βάση για την Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων:

Η Eπεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα βασίζεται τουλάχιστον σε μία από τις
ακόλουθες νομικές βάσεις:
-

-

-

Σαφής συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων, ή
η Eπεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία
συμμετέχει το Υποκείμενο των δεδομένων ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατόπιν
αίτησης του Υποκειμένου των δεδομένων πριν από την σύναψη σύμβασης, ή
η Eπεξεργασία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην
οποία UCB υπόκειται, ή
η Eπεξεργασία είναι αναγκαία για τη διασφάλιση θεμάτων ζωτικής σημασίας του
Υποκειμένου των δεδομένων, ή
η Eπεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση ενός έργου που πραγματοποιείται για
το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή στο τρίτο μέρος στο οποίο γνωστοποιούνται τα
Προσωπικά Δεδομένα, ή
η Eπεξεργασία είναι αναγκαία για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που
επιδιώκονται από τη UCB, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
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συμφερόντων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του Υποκειμένου των
δεδομένων.


Νομική βάση για την Eπεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων:

Η Eπεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων θα βασίζεται τουλάχιστον σε μία από τις
ακόλουθες νομικές βάσεις:
-

-

-

-



ρητή συγκατάθεση του Υποκειμένου των δεδομένων, ή
αναγκαιότητα για τους σκοπούς της πραγματοποίησης των υποχρεώσεων και των
συγκεκριμένων δικαιωμάτων της UCB στον τομέα του εργασιακού νόμου στο βαθμό
που εγκρίνεται από την εθνική νομοθεσία που προβλέπει τα επαρκή μέτρα
προστασίας, ή
η Eπεξεργασία είναι αναγκαία για την προστασία ζωτικής σημασίας συμφερόντων του
Υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου στις περιπτώσεις όπου το
Υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά μη ικανό να δώσει την
συγκατάθεσή του, ή
η Eπεξεργασία αφορά σε ευαίσθητα δεδομένα που έχουν δημοσιευτεί προδήλως από
το Υποκείμενο των δεδομένων, ή
η Eπεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων είναι αναγκαία για την θέσπιση, άσκηση ή
την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
η Eπεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων απαιτείται για σκοπούς προληπτικής
ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής φροντίδας ή θεραπείας ή διαχείρισης των
υπηρεσιών υγείας, και όπου γίνεται Eπεξεργασία των εν λόγω ευαίσθητων δεδομένων
από έναν επαγγελματία υγείας που υπόκειται βάσει του εθνικού δικαίου ή των
κανόνων που θεσπίζονται από εθνικούς αρμόδιους φορείς στην υποχρέωση
επαγγελματικού απορρήτου ή από άλλο πρόσωπο το οποίο ομοίως υπόκειται σε
αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης του απορρήτου, ή
η Eπεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων απαιτείται για λόγους ουσιαστικού
δημόσιου ενδιαφέροντος που προβλέπονται είτε από την εθνική νομοθεσία είτε από
απόφαση της εποπτικής αρχής.

Περιορισμένη πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα:
-

Η Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα περιορίζεται μόνο σε εκείνους τους
υπαλλήλους των BCR Νομικών Προσώπων της UCB των οποίων ο ρόλος εργασίας/ων) και η/οι ευθύνη/-ες καθιστούν αναγκαία αυτήν την δραστηριότητα.

5 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


Διαθεσιμότητα των BCR στα Υποκείμενα των δεδομένων:

Οι BCR θα είναι διαθέσιμοι δημοσίως στους ιστοχώρους της UCB προς όλα τα Υποκείμενα
των δεδομένων των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα υπόκεινται στους εν λόγω BCR.
Τα Υποκείμενα των δεδομένων μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφο των BCR κατόπιν
αιτήσεως, επικοινωνώντας είτε με τα σχετικά BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, είτε με τον
Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου. Κάθε BCR Νομικό Πρόσωπό της UCB θα παράσχει
τουλάχιστον μια διεύθυνση ταχυδρομικής αλληλογραφίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου προκειμένου τα Υποκείμενα των δεδομένων να υποβάλλουν το αίτημά τους.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
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Πληροφορίες σχετικές με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη Επεξεργασία έναντι των Υποκειμένων των
δεδομένων, τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες
περιστάσεις, θα προσφέρουν στα Υποκείμενα των δεδομένων σαφείς και κατανοητές
πληροφορίες ως προς τους σκοπούς της Επεξεργασίας, τις κατηγορίες Προσωπικών
Δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, την ταυτότητα της επιχείρησης που επεξεργάζεται τα
Προσωπικά Δεδομένα, τον τρόπο επικοινωνίας με την UCB για οποιαδήποτε ερωτήματα ή
παράπονα και τις επιλογές και τα μέσα που προσφέρονται για τον περιορισμό χρήσης και
γνωστοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα
διασφαλίζουν ότι στα Υποκείμενα των δεδομένων παρέχονται οποιεσδήποτε πρόσθετες
πληροφορίες απαιτούνται από τον τοπικό νόμο.
Σε περίπτωση που τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB συλλέγουν Προσωπικά Δεδομένα
απευθείας από τα Υποκείμενα των δεδομένων θα παρέχουν ειδοποίηση σε σαφή και
κατανοητή γλώσσα για τον χρόνο και τον τόπο κατά τον οποίον ζητήθηκε για πρώτη φορά
από τα Υποκείμενα των δεδομένων να παρέχουν τα Προσωπικά τους Δεδομένα, ή το
συντομότερο δυνατό μετά από αυτό.
Εκτός αν η εφαρμοστέα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά, για τα Προσωπικά Δεδομένα που δεν
συλλέγονται απευθείας από τα Υποκείμενα των δεδομένων, η υποχρέωση ενημέρωσης των
Υποκειμένων των δεδομένων δεν εφαρμόζεται όταν η παροχή των πληροφοριών αυτών
αποδεικνύεται αδύνατη ή περιλαμβάνει δυσανάλογες προσπάθειες ή εάν η καταχώρηση ή η
γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων απαιτείται ρητά από το νόμο.


Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και κλειδώματος των Προσωπικών
Δεδομένων:

Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα εξασφαλίζουν στα Υποκείμενα των δεδομένων το
δικαίωμα:
-

-

-

πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης σε κατανοητή μορφή, οποιωνδήποτε
Προσωπικών Δεδομένων που τα αφορούν, που έχουν στην κατοχή τα BCR Νομικά
Πρόσωπα της UCB, χωρίς περιορισμούς, σε εύλογα χρονικά διαστήματα και
οποιαδήποτε στιγμή τα Υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να αποδείξουν καλά
θεμελιωμένους λόγους, και χωρίς υπερβολική καθυστέρηση ή δαπάνη, σύμφωνα με
τους τοπικούς νόμους προστασίας δεδομένων,
να ζητήσουν τη διόρθωση, διαγραφή ή κλείδωμα των δεδομένων λόγω ελλιπών ή
ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων κατόπιν υποβολής έγκυρου αιτήματος,
να αντιταχθούν ανά πάσα στιγμή, για επιτακτικούς νόμιμους λόγους σχετικούς με την
προσωπική τους κατάσταση, στην Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων τους,
εκτός εάν η Επεξεργασία απαιτείται από το νόμο,
να αντιταχθούν, κατόπιν αιτήματος και χωρίς επιβάρυνση, στην Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων που σχετίζονται με το Υποκείμενο των δεδομένων για
σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.

Κάθε BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB θα προσκομίζει, τουλάχιστον μία διεύθυνση
ταχυδρομικής αλληλογραφίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα Υποκείμενα
των δεδομένων, των οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα διέπονται από τους εν λόγω BCR
προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
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Εναλλακτικά, τα Υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν με τον
Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου με επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση
dataprivacy@ucb.com.
Οι υπάλληλοι των BCR Νομικών Προσώπων της UCB μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση και
τροποποιήσεις στα Προσωπικά τους Δεδομένα, αποστέλλοντας ένα γραπτό αίτημα, με
επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα, στο τοπικό Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων.
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB μπορούν να περιορίσουν το δικαίωμα πρόσβασης των
Υποκειμένων των δεδομένων σε Προσωπικά τους Δεδομένα σε συμμόρφωση με τους
ισχύοντες τοπικούς νόμους.

6 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB δεν θα λάβουν καμία απόφαση που θα μπορούσε να
επηρεάσει σημαντικά τα Υποκείμενα των δεδομένων, η οποία θα βασίζεται αποκλειστικά
στην Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων με αυτοματοποιημένα μέσα, χωρίς ανθρώπινη
παρέμβαση, εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των
Υποκειμένων των δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα θεσπίζουν και θα διατηρούν τα κατάλληλα
διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την κατάλληλη προστασία των
Προσωπικών Δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση, καταστροφή και
αλλοίωση, ιδίως εάν η Επεξεργασία συμπεριλαμβάνει και Διαβίβαση των δεδομένων μέσω
διαδικτύου. Αυτά τα μέτρα ασφαλείας πρέπει να βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής και να
είναι ανάλογα των κινδύνων που συνδέονται με τα είδη της Επεξεργασίας, τη φύση των
Προσωπικών Δεδομένων που εμπλέκονται και το σχετικό κόστος εφαρμογής. Λαμβάνοντας
υπόψη την ιδιομορφία της φύσης τους, τα Ευαίσθητα Δεδομένα ενδέχεται να απαιτήσουν
πρόσθετα μέτρα προστασίας.

8 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ BCR ΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ UCB
Εάν ένα BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα για
λογαριασμό άλλου BCR Νομικού Προσώπου της UCB, το BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB
που διεξάγει την Επεξεργασία πρέπει να ενεργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του BCR
Νομικού Προσώπου της UCB για λογαριασμό του οποίου η Επεξεργασία διεξάγεται.
Επιπλέον, το BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB που διενεργεί την Επεξεργασία για
λογαριασμό άλλου BCR Νομικού Προσώπου της UCB πρέπει να διαθέτει τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων τα οποία θα
βασίζονται σε τεχνολογία αιχμής και είναι κατάλληλα, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων
που σχετίζονται με τα είδη Επεξεργασίας, τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων και το
σχετικό κόστος εφαρμογής.

9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ BCR ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ UCB


Εάν ένα BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB χρησιμοποιεί έναν εξωτερικό Εκτελούντα την
Επεξεργασία για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων για λογαριασμό της UCB, ο
εν λόγω Εκτελών την Επεξεργασία θα έχει τις συμβατικές υποχρεώσεις προς το BCR
Νομικό Πρόσωπο της UCB (i) να ενεργεί μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του BCR
Νομικού Προσώπου της UCB και (ii) να διαθέτει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα
ασφάλειας για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που γνωστοποιούνται από το
BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB τα οποία βασίζονται σε τεχνολογίας αιχμής και είναι
κατάλληλα, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα είδη της
Επεξεργασίας, τη φύση των Προσωπικών Δεδομένων και το σχετικό κόστος εφαρμογής.



Επιπλέον των ανωτέρω κανόνων ειδικά για τους εξωτερικούς Εκτελούντες την
Επεξεργασία, τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα Διαβιβάζουν Προσωπικά Δεδομένα
σε εξωτερικούς Εκτελούντες την Επεξεργασία ή Υπεύθυνους Επεξεργασίας, μόνο μετά
την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων που
πρόκειται να Διαβιβαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους και
κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων των Άρθρων 25 και 26 σχετικά με τη Διαβίβαση
Προσωπικών Δεδομένων της Οδηγίας 95/46/ΕΚ όταν οι Διαβιβάσεις Προσωπικών
Δεδομένων από BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB προέρχονται από τον ΕΟΧ).

10 ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι υπάλληλοι των BCR Νομικών Προσώπων της
UCB είναι επαρκώς ενημερωμένοι, η UCB (σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο) θα λαμβάνει
όλα τα κατάλληλα μέτρα για να καταστήσει τους εν λόγω BCR καθώς και τις διαδικασίες
που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων διαθέσιμους προς τους υπαλλήλους.
Επιπλέον, σε όλους τους υπαλλήλους των BCR Νομικών Προσώπων της UCB ή τρίτα μέρη,
οι οποίοι έχουν τακτική πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα ή συμμετέχουν στη συλλογή
δεδομένων ή στην ανάπτυξη εργαλείων πληροφορικής, θα πρέπει να παρέχεται, από την
UCB, σε παγκόσμιο ή τοπικό επίπεδο, κατάλληλο υλικό ευαισθητοποίησης και κατάρτισης
επί των συγκεκριμένων BCR και των κανόνων προστασίας δεδομένων εν γένει.

11 ΕΛΕΓΧΟΣ
Το Παγκόσμιο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της UCB θα αξιολογεί και θα υποβάλλει έκθεση
στην Ελεγκτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συντονισμό με τον Επικεφαλής
Ιδιωτικού Απορρήτου, σχετικά με τα ισχύοντα θέματα συμμόρφωσης της UCB με τους BCR
σε περιοδική βάση ή όποτε ζητηθεί συγκεκριμένα από τον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου
και όπως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Ελέγχου. Οι έλεγχοι συμμόρφωσης με τους BCR
μπορεί να αναλαμβάνονται από εξωτερικούς ελεγκτές, εφόσον το αποφασίσει η UCB.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου θα πρέπει να αναφέρονται από το Παγκόσμιο Τμήμα
Εσωτερικού Ελέγχου στον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου και το Διοικητικό Συμβούλιο
της UCB S.A. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αξιολογήσει ότι εφαρμόζονται
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ
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διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι τα διορθωτικά μέτρα διεξάγονται το συντομότερο ευλόγως
εφικτό.
Σε περίπτωση που εντοπιστεί τυχόν μη συμμόρφωση με τους BCR κατά τη διάρκεια των
ελέγχων, οι ελεγκτές θα συνεργαστούν με τους αρμόδιους υπαλλήλους για να τους
βοηθήσουν να αναπτύξουν ενέργειες για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων
αποκατάστασης. Η ομάδα ελέγχου θα παρακολουθεί περιοδικά την πρόοδο των
προγραμμάτων αποκατάστασης.
Εάν ζητηθεί από αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Παγκόσμια
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου θα παρέχει επίσης ένα αντίγραφο των αποτελεσμάτων αυτών
των ελέγχων στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που υπόκεινται
στους ισχύοντες νόμους και σχετίζονται με οποιεσδήποτε εμπιστευτικές, προνομιακές ή
εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες που παρέχονται.

12 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η UCB έχει ορίσει έναν Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου, υπεύθυνο για την εποπτεία όλων
των θεμάτων ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης
της διασφάλισης συμμόρφωσης με όλες τις πτυχές των εν λόγω BCR. Ο Επικεφαλής
Ιδιωτικού Απορρήτου θα αναφέρεται στον Αντιπρόεδρο και Επικεφαλής Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, ο οποίος θα αναφέρεται στον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Παγκόσμιων
Νομικών Θεμάτων.
Ο Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου υποστηρίζεται από μια ομάδα τοπικών Υπευθύνων
Ιδιωτικού Απορρήτου αρμόδιων για την εποπτεία και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με
τους BCR σε ημερήσια βάση και σε τοπικό επίπεδο. Οι τοπικοί Υπεύθυνοι Ιδιωτικού
Απορρήτου πρέπει να αναφέρουν τυχόν μείζονα ζητήματα σχετικά με το ιδιωτικό απόρρητο
στον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου. Οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη του προσωπικού
μπορεί να ζητηθεί κατά καιρούς και κατά την κρίση του Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου.

13 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ BCR
Εάν ένα BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB διαπιστώσει σύγκρουση μεταξύ της τοπικής
νομοθεσίας και των προτύπων ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω BCR, το BCR Νομικό
Πρόσωπο της UCB πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον τοπικό Υπεύθυνο Ιδιωτικού
Απορρήτου της εκάστοτε χώρας του ή τον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου.
Ο τοπικός Υπεύθυνος Ιδιωτικού Απορρήτου ή ο Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου θα λάβει
μια υπεύθυνη απόφαση για το ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν (σε συνεννόηση με τη Νομική
Υπηρεσία, όπου είναι απαραίτητο) και θα συμβουλεύεται τις αντίστοιχες αρμόδιες Αρχές
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση αμφιβολίας.

14 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ


Διαδικασία διαχείρισης παραπόνων της UCB:
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Οποιοδήποτε Υποκείμενο των δεδομένων που πιστεύει ότι τα Προσωπικά Δεδομένα του/της
στο Παράρτημα 2 μπορεί να έχουν υποβληθεί σε Επεξεργασία κατά παράβαση των εν λόγω
BCR από οποιοδήποτε BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB, μπορεί να υποβάλλει τα ερωτήματά
και παράπονα του/της στον τοπικό Υπεύθυνο Ιδιωτικού Απορρήτου της UCB στη χώρα όπου
το Υποκείμενο των Δεδομένων βρίσκεται.
Οποιοσδήποτε υπάλληλος των BCR Νομικών Προσώπων της UCB που πιστεύει ότι τα
Προσωπικά Δεδομένα του/της μπορεί να έχουν υποστεί ακατάλληλη Επεξεργασία μπορεί είτε
να επικοινωνήσει με το τοπικό Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων είτε με τον τοπικό Υπεύθυνο
Ιδιωτικού Απορρήτου.
Εκτός από την περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων, ο τοπικός Υπεύθυνος Ιδιωτικού
Απορρήτου ή το τοπικό Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων (όσον αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα
υπαλλήλων της UCB), θα αποστείλει βεβαίωση παραλαβής της καταγγελίας προς το άτομο
που την υπέβαλε εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Ο παραλήπτης της καταγγελίας μπορεί, κατά την κρίση του/της, να προωθήσει την
καταγγελία προς τον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου/το Νομικό Τμήμα της UCB, για
επανεξέταση, όπου θεωρηθεί κατάλληλο.
Ο τοπικός Υπεύθυνος Ιδιωτικού Απορρήτου ή, ανάλογα με την περίπτωση, το τοπικό Τμήμα
Ανθρωπίνων Πόρων, σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα υπαλλήλων της UCB, θα
διερευνήσει και θα έρθει σε επαφή με συναδέλφους από σχετικά τμήματα, όπως απαιτείται
για να αντιμετωπιστεί η καταγγελία. Ο τοπικός Υπεύθυνος Ιδιωτικού Απορρήτου ή το τοπικό
Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων παρέχει μία ουσιαστική απάντηση στο άτομο που κατήγγειλε το
συντομότερο λογικά δυνατό, αλλά όχι αργότερα από ένα (1) μήνα από την λήψη της
καταγγελίας.
Εάν, λόγω της πολυπλοκότητας της καταγγελίας, ο τοπικός Υπεύθυνος Ιδιωτικού Απορρήτου
ή το τοπικό Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων δεν μπορεί να παράσχει μία ουσιαστική απάντηση
εντός ενός (1) μηνός, θα ενημερώσει τον καταγγέλλοντα και θα παρέχει μια λογική εκτίμηση
(που δεν θα υπερβαίνει τους δύο [2] μήνες) του χρονικού πλαισίου εντός του οποίου θα
πρέπει να δοθεί απάντηση.
Εάν ο καταγγέλλων αμφισβητεί την απάντηση από τον τοπικό Υπεύθυνο Ιδιωτικού
Απορρήτου ή το τοπικό Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων, μπορεί να ασκήσει έφεση με
κοινοποίηση προς τον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου. Ο Επικεφαλής Ιδιωτικού
Απορρήτου επανεξετάζει την αρχική αίτηση καταγγελίας και προσφυγής, και είτε αποδέχεται
το αρχικό πόρισμα ή το αντικαθιστά με ένα νέο πόρισμα. Ο Υπεύθυνος Ιδιωτικού Απορρήτου
θα απαντήσει στο άτομο, το συντομότερο λογικά δυνατό, αλλά όχι αργότερα από δύο (2)
μήνες από την παραπομπή της υπόθεσης.
Αν η καταγγελία είναι βάσιμη, ο Υπεύθυνος Ιδιωτικού Απορρήτου θα εξασφαλίσει όλα τα
απαραίτητα βήματα που θα ληφθούν ως αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων των
κατάλληλων κυρώσεων για τους υπαλλήλους, σύμφωνα με τους τοπικούς κανόνες.


Πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής αναφορών για τους υπαλλήλους BCR Νομικών
Προσώπων της UCB:
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Οποιοσδήποτε υπάλληλος της UCB έχει λόγους να θεωρεί ότι οι εν λόγω BCR έχουν
παραβιαστεί θα επικοινωνεί με τον άμεσο προϊστάμενό του, το Τμήμα Συμμόρφωσης,
Ανθρωπίνων Πόρων, ή το Νομικό Τμήμα.
Σχετικά με παραβιάσεις ή εικαζόμενες παραβιάσεις των εν λόγω BCR μπορεί επίσης να γίνει
αναφορά χρησιμοποιώντας τα συστήματα αναφοράς για θέματα συμμόρφωσης της UCB, π.χ.
Γραμμή Ακεραιότητας της UCB.


Πρόσθετα δικαιώματα για την υποβολή αξίωσης ενώπιον δικαστηρίου ή αρχής
προστασίας δεδομένων:

Ανεξάρτητα από την εσωτερική διαδικασία διαχείρισης παραπόνων της UCB, τα Υποκείμενα
των δεδομένων θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν συμβουλές και
να κάνουν καταγγελία προς την Αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και
να εγείρουν αξίωση στο αρμόδιο δικαστήριο.

15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Τα Υποκείμενα των δεδομένων των οποίων (i) τα Προσωπικά Δεδομένα υπόκεινται στην
Οδηγία 95/46/ΕΚ ή τον Ελβετικό Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας των Δεδομένων
(όπως έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί κατά καιρούς) και (ii) έχουν Διαβιβαστεί σε BCR
Νομικά Πρόσωπα της UCB εκτός της Ευρώπης στο πλαίσιο αυτών των BCR, θα έχουν το
δικαίωμα να εφαρμόσουν τους κανόνες που προβλέπονται στις Ενότητες 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13,
14, 15, 16 και 17 των εν λόγω BCR ως τρίτοι δικαιούχοι των BCR σχετικά με τα Προσωπικά
Δεδομένα, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα 2 και να φέρουν το θέμα ενώπιον
των αρχών/δικαστηρίων, όπως ορίζεται κατωτέρω, προκειμένου να ζητήσουν την εφαρμογή
δικαστικών διορθωτικών μέτρων όπως προκύπτουν από την παραβίαση κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής αποζημίωσης.
Τα Υποκείμενα των δεδομένων θα έχουν το δικαίωμα προσφυγής, κατά την κρίση τους:
(i) στην Αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων, ή
(ii) στο αρμόδιο δικαστήριο.
Για τα Υποκείμενα των δεδομένων που κατοικούν εντός του ΕΟΧ ή στην Ελβετία και των
οποίων τα Προσωπικά Δεδομένα έχουν Διαβιβαστεί σε BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB που
βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας, επιπροσθέτως του δικαιώματος προσφυγής στην
Αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα
προσφυγής προς το αρμόδιο δικαστήριο όπου βρίσκεται το BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB,
στον ΕΟΧ ή στην Ελβετία, από το οποία προέρχεται η Διαβίβαση, ή στο Βέλγιο.
Τα Υποκείμενα των δεδομένων που επωφελούνται των δικαιωμάτων τρίτου δικαιούχου θα
ενημερώνονται από την UCB σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα.

16 ΕΥΘΥΝΗ ΕΟΧ
Για Προσωπικά Δεδομένα που προέρχονται από τον ΕΟΧ και τα οποία έχουν Διαβιβαστεί
εκτός ΕΟΧ, η UCB S.A. θα είναι υπεύθυνη και θα αποδεχθεί να διορθώσει τις πράξεις
οποιουδήποτε BCR Νομικού Προσώπου της UCB που βρίσκεται εκτός του ΕΟΧ καθώς και
να καταβάλλει αποζημίωση για κάθε ζημία που ένα Υποκείμενο των δεδομένων, κάτοικος
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ΕΟΧ, ενδέχεται να υποστεί εξαιτίας παραβίασης των εν λόγω BCR που προκαλείται από ένα
BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB εκτός ΕΟΧ, εφόσον διαταχθεί από το δικαστήριο και/ή τις
Αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων.
Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα των δεδομένων, κάτοικοι ΕΟΧ, μπορούν να αποδείξουν ότι
έχουν υποστεί ζημίες και να προσκομίσουν εξακριβωμένα γεγονότα που παρουσιάζουν ότι
είναι πιθανό οι ζημίες να έχουν επέλθει λόγω παραβίασης των BCR, η UCB S.A.
υποχρεούται να αποδείξει ότι δεν ήταν υπεύθυνη για την παραβίαση των BCR που οδήγησαν
στις εν λόγω ζημίες ή ότι δεν σημειώθηκε η συγκεκριμένη παραβίαση.

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB θα συμφωνήσουν να συνεργαστούν με τις Αρμόδιες
Αρχές Προστασίας Δεδομένων όσον αφορά θέματα που σχετίζονται με τα εν λόγω BCR, στο
βαθμό που οι εν λόγω συστάσεις και συμβουλές δεν έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB αναλαμβάνουν επίσης να απαντήσουν εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος σε αιτήματα που οι Αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων μπορεί
να θέσουν σχετικά με τους εν λόγω BCR, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων ελέγχου,
στο βαθμό που τα αιτήματα είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

18 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ BCR
Η UCB αναλαμβάνει να ενημερώνει σε ετήσια βάση τις Αρμόδιες Αρχές Προστασίας
Δεδομένων και τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB για οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των
εν λόγω BCR. Η UCB θα διασφαλίζει επίσης ότι τα Υποκείμενα των δεδομένων θα
ενημερώνονται σχετικά με ουσιώδεις αλλαγές στους εν λόγω BCR.
Ο Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των BCR
καθώς επίσης και της λίστας των BCR Νομικών Προσώπων της UCB. Ο Επικεφαλής
Ιδιωτικού Απορρήτου θα παρακολουθεί και θα καταγράφει οποιαδήποτε αλλαγή στους BCR.
Ο Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου θα καθιστά τις εν λόγω αλλαγές διαθέσιμες στις
Αρμόδιες Αρχές Προστασίας Δεδομένων ή στα Υποκείμενα των δεδομένων, κατόπιν
αιτήματος.
Ουδεμία Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων, όπως ορίζεται στο Παράρτημα 2 προς ένα
BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB, που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα 1 και δεν δεσμεύεται
από τους BCR μπορεί να πραγματοποιηθεί, μέχρι το συγκεκριμένο BCR Νομικό Πρόσωπο
της UCB να δεσμευτεί αποτελεσματικά από τους BCR και να μπορεί να διασφαλιστεί η
συμμόρφωση με τους BCR.

19 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ
Οι BCR αποκτούν ισχύ για όλα τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB κατά την εκτέλεση μιας
συμφωνίας εντός ομίλου από τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB (γίνεται κατανοητό ότι για
τις χώρες εκείνες όπου το εφαρμοστέο δίκαιο απαιτεί την έγκριση από την Αρμόδια Αρχή
Προστασίας Δεδομένων και/ή την ολοκλήρωση συγκεκριμένων διατυπώσεων προτού οι BCR
τεθούν σε ισχύ, οι BCR θα τίθενται σε ισχύ μόνο στις χώρες εκείνες μετά την παραλαβή της
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σχετικής έγκρισης και/ή την ολοκλήρωση των σχετικών διατυπώσεων). Η συμφωνία αυτή
μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα ή περισσότερα αντίγραφα, καθένα από τα οποία θα πρέπει να
θεωρείται πρωτότυπο, τα οποία, όμως, στο σύνολό τους θα αποτελούν ένα και το αυτό
όργανο.
Οι BCR θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση λήξης της προαναφερθείσας συμφωνίας εντός του ομίλου από οποιαδήποτε
από τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, οι BCR παύουν να είναι δεσμευτικοί και εκτελεστοί
για το εν λόγω BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB για όλα τα Προσωπικά Δεδομένα των
οποίων έχει γίνει Επεξεργασία ή έχουν Διαβιβαστεί μετά την ημερομηνία λήξης. Οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τους BCR για Προσωπικά Δεδομένα που έχουν υποστεί
Επεξεργασία και/ή έχουν Διαβιβαστεί μέχρι την λήξη της σύμβασης θα εξακολουθούν να
ισχύουν, μέχρι τη διαγραφή των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων ή για όσο διάστημα και
στο βαθμό που απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση τέτοιας
αλλαγής, ο Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου θα λάβει άμεσα όλα τα απαιτούμενα μέτρα για
την επικαιροποίηση των BCR, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ενότητας 18 άμεσα.
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Παράρτημα 2 - BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB
Αυστρία
UCB Pharma Gesellschaft m.b.H.
Αυστραλία
UCB Australia Pty. Ltd.
Βέλγιο
UCB S.A.
UCB Pharma S.A.
UCB Biopharma SPRL
UCB Belgium S.A.
UCB Fipar S.A.
Sifar S.A.
Βραζιλία
UCB Farma Brasil Ltda
UCB Biopharma S.A.
Βουλγαρία
UCB Bulgaria EOOD
Καναδάς
UCB Canada Inc
Κίνα
UCB Trading (Shanghai) Co. Ltd.
UCB Pharma (Zhuhai) Company Limited
Δημοκρατία της Τσεχίας
UCB s.r.o.
Δανία
UCB Nordic AS
Φιλανδία
UCB Pharma Oy
Γαλλία
UCB Pharma S.A.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

GR/NU/1607/0004

17
Γερμανία
UCB GmbH
UCB Pharma GmbH
UCB BioSciences GmbH
Sanol GmbH
UCB Primary Care GmbH & Co. KG
Ελλάδα
UCB A.E.
Χονγκ Κονγκ
UCB Pharma (Hong Kong) Ltd.
Ουγγαρία
UCB Hungary Ltd.
Ινδία
UCB India Private Limited
Uni-Mediflex Private Limited
Ιρλανδία
UCB (Pharma) Ireland Ltd.
UCB Manufacturing Ireland Ltd.
Ιταλία
UCB Pharma S.p.A.
Ιαπωνία
UCB Japan Co. Ltd.
Λουξεμβούργο
UCB Lux S.A.
Μεξικό
UCB de Mexico S.A. de C.V.
Vedim S.A. de C.V.
Νορβηγία
UCB Pharma A.S.
Ολλανδία
UCB Finance N.V.
UCB Pharma B.V.
Πολωνία
Vedim Sp. z.o.o.
UCB Pharma Sp. z.o.o.
Πορτογαλία
UCB Pharma (Produtos Farmacêuticos) Lda
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Ρουμανία
UCB Pharma Romania S.R.L.
Ρωσία
UCB Pharma LLC
UCB Pharma Logistics LLC
Σλοβακία
UCB s.r.o.
Ισπανία
Vedim Pharma S.A.
UCB Pharma S.A.
Νότια Κορέα
Korea UCB Co. Ltd.
Σουηδία
UCB Pharma Ab
Ελβετία
UCB Farchim SA
UCB Investissements S.A.
Doutors Réassurance S.A.
UCB-Pharma AG
UCB Medical Devices S.A.
Medeva Pharma Suisse S.A.
Τουρκία
UCB Pharma A.S.
Ουκρανία
UCB Ukraine LLC
UCB Pharma GmbH Representative Office Kiev
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Ηνωμένο Βασίλειο
UCB Celltech
UCB Fipar Ltd
Fipar UK Ltd
UCB (Investments) Ltd.
Celltech Group Ltd
Celltech R&D Ltd
UCB Ireland
Celltech Ltd
Darwin Discovery Ltd
UCB Pharma Ltd
International Medication Systems Ltd
Schwarz Pharma Ltd
Ηνωμένες Πολιτείες
UCB Holdings Inc
Fipar US Inc
UCB Inc
UCB Pharco Inc
Celltech US LLC
UCB Manufacturing Inc
UCB Technologies Inc
Upstate Pharma LLC
UCB Biosciences Inc
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Παράρτημα 3 - Προσωπικά δεδομένα και σκοποί
Επεξεργασίας/Διαβιβάσεων που καλύπτονται από τους BCR
1. Κατηγορίες
Προσωπικών
Δεδομένων
που
έχουν
υποστεί
Επεξεργασία/Διαβιβαστεί μεταξύ BCR Νομικών Προσώπων της UCB
Ανάλογα με την τοποθεσία των Υποκειμένων των δεδομένων, τη φύση των αλληλεπιδράσεών
τους με τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, και τις απαιτήσεις των εφαρμόσιμων νόμων και
των κανονισμών (συγκεκριμένα, τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων σχετικά με την
Επεξεργασία των Ευαίσθητων Δεδομένων), τα είδη Προσωπικών Δεδομένων που μπορούν να
υποβληθούν σε Επεξεργασία από τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB και να Διαβιβαστούν
μεταξύ αυτών, μπορεί να περιλαμβάνουν, όταν είναι σχετικά, μεταξύ άλλων:
• Συναφή δεδομένα υπαλλήλων της UCB: στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο,
διευθύνσεις οικίας και εργασίας/τηλεφωνικοί αριθμοί/ηλεκτρονικές διευθύνσεις, αριθμοί
επαγγελματικού φαξ, στοιχεία επικοινωνίας επείγουσας ανάγκης), προσωπικά
χαρακτηριστικά (π.χ., φύλο, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, οικογενειακή
κατάσταση, σύνθεση οικογένειας, εθνικότητα), κρατικοί αριθμοί ταυτοποίησης (π.χ.,
αριθμός κοινωνικής ασφάλισης), μορφωτικό επίπεδο, προϋπηρεσία, τομείς εξειδίκευσης,
επαγγελματικά στοιχεία (π.χ., τίτλος εργασίας, θέση, τόπος εργασίας), απόδοση
υπαλλήλου, μισθός, επιδόματα, αποζημίωση και οφέλη, πληροφορίες που σχετίζονται με
πληρωμές (π.χ., αριθμός τραπεζικού λογαριασμού), εσωτερικός αριθμός ταυτοποίησης
υπαλλήλου, αρχεία κατάρτισης, φωτογραφίες, ηχητικές/οπτικές εγγραφές, ατομικό
προφίλ (περιλαμβάνονται, π.χ., επιχειρηματικά και προσωπικά συναφή ενδιαφέροντα)
• Συναφή δεδομένα ασθενών και παρόχων φροντίδας: στοιχεία επικοινωνίας (π.χ.
ονοματεπώνυμο, αρχικά, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου),
προσωπικά χαρακτηριστικά (π.χ., φύλο, ημερομηνία γέννησης/ηλικία), δεδομένα που
αφορούν στην κατάσταση υγείας (π.χ., βάρος, ύψος, ιατρικό ιστορικό, κατάσταση
εγκυμοσύνης), ατομικός αριθμός αναγνώρισης ασθενούς, εθνική καταγωγή, τρόπος ζωής,
προσωπική εμπειρία, πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές (συμπεριλαμβανομένου
του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού), φωτογραφίες, ηχητικές/οπτικές εγγραφές,
πληροφορίες σχετικές με συγγενείς των ασθενών/μέλη οικογενείας
• Συναφή δεδομένα επαγγελματιών υγείας: στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. ονοματεπώνυμο,
ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ),
εσωτερικοί και εξωτερικοί αριθμοί αναγνώρισης, πληροφορίες που σχετίζονται με
πληρωμές (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού), επαγγελματικά
στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων τίτλου θέσης εργασίας και δραστηριοτήτων),
εκπαίδευση και επαγγελματικά προσόντα, αλληλεπιδράσεις με BCR Νομικά Πρόσωπα
της UCB (π.χ., σεμινάρια που βασίζονται στον τομέα ειδίκευσης, επιχορηγούμενες
εκδηλώσεις, κλινικές μελέτες), προοπτική για ιδέες θεραπείας και προσέγγιση των
προϊόντων και/ή θεραπευτικών τομέων των BCR Νομικών Προσώπων της UCB, τρόπος
ζωής (π.χ. προτιμήσεις προσωπικής επικοινωνίας)
• Συναφή δεδομένα εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών: στοιχεία επικοινωνίας
(π.χ., ονοματεπώνυμο, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονικές
διευθύνσεις), πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές (συμπεριλαμβανομένων των
στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού)
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Τα είδη των Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρονται ανωτέρω μπορούν να τροποποιηθούν
από τον Επικεφαλής Ιδιωτικού Απορρήτου, όπως απαιτείται.

2. Σκοποί Επεξεργασίας και Διαβιβάσεων εντός ομίλου
Οι BCR εφαρμόζονται για οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να τύχουν
Επεξεργασίας από BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB και να Διαβιβαστούν μεταξύ αυτών ως
τμήμα των παγκόσμιων δραστηριοτήτων του ομίλου UCB και στο βαθμό που επιτρέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία, για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς που περιλαμβάνουν
πρωτίστως τους ακόλουθους σκοπούς καθώς και οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς, όπως
απαιτείται ή εκφράζεται ρητά από το νόμο:
(i) Σχετικές με την απασχόληση δραστηριότητες: Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB
μπορούν να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν Προσωπικά Δεδομένα υπαλλήλων της UCB για
λόγους απασχόλησης που περιλαμβάνουν: πρόσληψη, διαχείριση μισθοδοσίας και διοίκησης,
εφαρμογή των σχετικών με την εργασία ενεργειών και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένης
της απαιτούμενης προς την κυβέρνηση αναφοράς) διαχείριση αποζημιώσεων, οφέλη και,
μακροπρόθεσμα κίνητρα, κατάρτιση, ανάπτυξη και εκπαίδευση, ρύθμιση στόχων και
διαχείριση με τη διαδικασία στόχων, διεθνείς αναθέσεις εργασίας και κινητικότητα,
επεξεργασία στοιχείων σχετικών με την υγεία και ασφάλεια, παρακολούθηση και αξιολόγηση
της συμπεριφοράς και απόδοσης των υπαλλήλων, διαχείριση ταλέντων και οργανωτική
επιθεώρηση, παρακολούθηση και διαχείριση διαδικτυακών συνεργατικών εργαλείων της
UCB, ταχυδρομικές θυρίδες, και λύσεις άμεσης επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων, καθώς και
άλλα πληροφοριακά συστήματα της UCB και όλες τις μορφές ηλεκτρονικών και ψηφιακών
μέσων και υπηρεσιών προς χρήση από τους υπαλλήλους, παρακολούθηση και διαχείριση των
επαγγελματικών ταξιδιών και επαγγελματικών εξόδων των υπαλλήλων, συμμόρφωση με τις
υποχρεώσεις αναφοράς που απαιτούνται από το νόμο και παρεμφερείς δραστηριότητες.
Εκτός από τους παραπάνω σκοπούς απασχόλησης, κάποια Προσωπικά Δεδομένα (όπως
στοιχεία επικοινωνίας) υπαλλήλων της UCB, εξωτερικών συνεργατών και υπαλλήλων
εξωτερικών προμηθευτών μπορεί επίσης να τύχουν Επεξεργασίας και να Διαβιβαστούν από
BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, για επικοινωνιακούς σκοπούς εντός ομίλου, για παράδειγμα
μέσω καταλόγων intranet.
Επιπλέον, κάποια Προσωπικά Δεδομένα των υπαλλήλων BCR Νομικών Προσώπων της UCB
μπορούν επίσης να τύχουν Επεξεργασίας και να Διαβιβαστούν από BCR Νομικά Πρόσωπα
της UCB για την υποστήριξη λειτουργικών διαδικασιών, για τη διαχείριση δικαιωμάτων
πρόσβασης του χρήστη στους πόρους πληροφορικής της UCB (δεδομένα, υπηρεσίες και
εφαρμογές) και να επιτρέψουν τη συνεργασία μεταξύ ομάδων και ατόμων. Το ίδιο ισχύει
για τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους υπαλλήλους εξωτερικών προμηθευτών.
(ii) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης: Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB μπορούν
να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν σε άλλα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB Προσωπικά
Δεδομένα ασθενών και επαγγελματιών υγείας (π.χ., ερευνητές) που συμμετέχουν σε
ερευνητικές δραστηριότητες που άρχισαν τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB,
συμπεριλαμβανομένων κλινικών δοκιμών, επιδημιολογικών μελετών και παρόμοιων
δραστηριοτήτων ιατρικής έρευνας.
(iii) Δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης και ποιότητας προϊόντων: Τα BCR Νομικά
Πρόσωπα της UCB μπορούν να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν σε άλλα BCR Νομικά
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Πρόσωπα της UCB Προσωπικά Δεδομένα ασθενών και επαγγελματιών υγείας σχετικά με την
ασφάλεια των φαρμάκων και τις δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης, και ιδιαίτερα κατά
τη διαχείριση ανεπιθύμητων συμβάντων καθώς επίσης και άλλου είδους παραπόνων σχετικά
με τα προϊόντα, προκειμένου τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB να συμμορφώνονται με τις
σχετικές νομικές απαιτήσεις.
(iv) Δραστηριότητες με ασθενείς/παρόχους φροντίδας εκτός από τις υπό (ii) και (iii): Τα
BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB μπορούν να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν σε άλλα BCR
Νομικά Πρόσωπα της UCB Προσωπικά Δεδομένα ασθενών/παρόχων φροντίδας που
αλληλεπιδρούν με την UCB, συμπεριλαμβανομένων ασθενών που μπορεί να συμμετέχουν σε
προγράμματα στήριξης βοήθειας ασθενών, εκπτώσεις συνταγογράφησης, προγράμματα
στήριξης αποζημιώσεων και δραστηριότητες που συνδέονται με την εικόνα του ασθενούς.
(v) Χειρισμός ιατρικών ερωτήσεων: Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB μπορούν να
Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν σε άλλα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB Προσωπικά
Δεδομένα σχετικά με τα άτομα που επικοινωνούν μαζί τους θέτοντας ιατρικές ερωτήσεις,
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας, ασθενών και παρόχων φροντίδας.
(vi) Εμπορικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων, μάρκετινγκ,
έρευνας αγοράς/πρόσβασης):
Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB μπορούν να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν Προσωπικά
Δεδομένα σε άλλα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB για λόγους διαχείρισης των
πελατειακών σχέσεων, για έρευνα αγοράς, πρόσβαση στην αγορά και οποιεσδήποτε άλλες
δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ που ολοκληρώνονται κατά τη συνήθη πορεία και
στο πεδίο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των BCR Νομικών Προσώπων της UCB.
(vii) Δραστηριότητες σχετικές με εξωτερικοί συνεργάτες και προμηθευτές: Τα BCR
Νομικά Πρόσωπα της UCB μπορούν να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν σε άλλα BCR Νομικά
Πρόσωπα της UCB Προσωπικά Δεδομένα σχετικά με εξωτερικούς συνεργάτες και
υπαλλήλους εξωτερικών προμηθευτών σε σχέση με την εκτέλεση των συμβάσεων που
υπογράφονται με τους εν λόγω εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές.
(viii) Συμμόρφωση, εσωτερικές έρευνες και έλεγχος: Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB
μπορούν να Επεξεργάζονται/Διαβιβάζουν Προσωπικά Δεδομένα σε άλλα BCR Νομικά
Πρόσωπα της UCB για λόγους συμμόρφωσης, εσωτερικής έρευνας και ελέγχου. Τέτοιου
είδους Επεξεργασία μπορεί να απαιτείται σε ορισμένες χώρες, για παράδειγμα, για σκοπούς
διαφάνειας των σχέσεων μεταξύ των BCR Νομικών Προσώπων της UCB και των
επαγγελματιών υγείας για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις δημοσιοποίησης.
(ix) Νομικές διαδικασίες και κυβερνητικές έρευνες: Τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB
μπορούν να Επεξεργάζονται και να Διαβιβάζουν σε άλλα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB
Προσωπικά Δεδομένα σε σχέση με νομικές διαδικασίες και έρευνες ρυθμιστικών φορέων.

3. Περιγραφή των Διαβιβάσεων εντός ομίλου μεταξύ BCR Νομικών
Προσώπων της UCB
Για την αποτελεσματική διεξαγωγή των παγκόσμιων δραστηριοτήτων τους, η Επεξεργασία
των Προσωπικών Δεδομένων από τα BCR Νομικά Πρόσωπα της UCB, σε σχέση με τους
σκοπούς που προσδιορίζονται στους BCR, μπορεί να περιλαμβάνει διεθνείς διαβιβάσεις
Προσωπικών Δεδομένων υπαλλήλων τους ή οποιουδήποτε άλλου είδους Υποκειμένων των
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δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω, από οποιοδήποτε BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB
προς οποιοδήποτε άλλο BCR Νομικό Πρόσωπο της UCB, περιλαμβάνοντας, σε μεγάλο
βαθμό, αλλά όχι περιοριστικά, διαβιβάσεις από χώρες ΕΟΧ και, ιδίως, το Βέλγιο, όπου ο
όμιλος της UCB έχει τοποθετημένους αρκετούς κεντρικούς διακομιστές (servers).
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