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Δήλωση περί ιδιωτικότητας για τους 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας 

 
 
Η εταιρεία μας Merck Sharp & Dohme Cyprus Ltd. (καταχωρισμένη με αριθμό μητρώου 
εταιρείας HE61084, η οποία λειτουργεί από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ 2-4, 1065 Λευκωσία, 
Κύπρος, εφεξής «MSD») σας ενημερώνει για τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, 
χρησιμοποιούμε και ανταλλάσσουμε πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές σας 
δραστηριότητες (που ονομάζονται «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σας ή τα «δεδομένα» σας 
στην παρούσα επιστολή) για να επικοινωνήσουμε αποτελεσματικά μαζί σας.  
 
Με την παρούσα ανακοίνωση σας παρουσιάζουμε με διαφάνεια τις δραστηριότητες επεξεργασίας 
δεδομένων και σας παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες προκειμένου να μας κοινοποιήσετε τις 
προτιμήσεις σας. 
 
Είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε:  
 
Τα δεδομένα που συλλέγουμε, επαληθεύουμε και επεξεργαζόμαστε είναι επαγγελματικές 
πληροφορίες σχετικά με ιατρούς, φαρμακοποιούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας.  
 
Ενδεχομένως να συλλέγουμε, να κρατάμε και να μοιραζόμαστε (όπου επιτρέπεται) τα ακόλουθα 
δεδομένα σχετικά με τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας: 

 
• Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της επαγγελματικής 

διεύθυνσης και του αριθμού τηλεφώνου σας 
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμοί κινητού τηλεφώνου όπου έχουμε 

λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας 
• Λεπτομέρειες σχετικά με τις ημερομηνίες και τα είδη των επαφών μας με εσάς, 

συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών που ζητήσατε από εμάς 
• Αρχεία οποιωνδήποτε πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν για την εκπλήρωση των 

κανονιστικών μας υποχρεώσεων 
• Πληροφορίες σχετικά με την άσκηση του ιατρικού σας επαγγέλματος και τους τομείς του 

επαγγελματικού σας ενδιαφέροντος. 
• Προσωπική φωτογραφία (π.χ. βιομετρική φωτογραφία) που δώσατε στην MSD ή που 

είναι δημοσίως διαθέσιμη 
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Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να επιτρέψουμε την 
αποτελεσματική δραστηριοποίησή σας: 
 
Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για να προσδιορίσουμε τις επαγγελματικές σας ειδικότητες και 
τομείς ενδιαφέροντος, προκειμένου να σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε συνέδρια, να 
συμμετάσχετε σε άλλα προγράμματα και να σας διανέμετε εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες μας· αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες προώθησης που μπορεί να 
σας ενδιαφέρουν.   Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά για τη συμμόρφωση με όλες τις 
νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις. Θα λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
εμπορικής προώθησης μόνον εφόσον έχουμε τη συγκατάθεσή σας για άμεσο μάρκετινγκ.  
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κατάρτιση προφίλ (profiling) για να  προσδιορίσουμε τα είδη 
επικοινωνίας που σας ενδιαφέρουν και να αξιολογήσουμε την αξιοποίηση του υλικού μας. Έχετε 
το δικαίωμα να εξαιρεθείτε ανά πάσα στιγμή από τη διαδικασία του profiling χρησιμοποιώντας 
την πύλη για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων στον παρακάτω σύνδεσμο. 
 
Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιηθούν με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα, για να 
αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να σας στηρίξουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω 
τη σχέση μας. 
 

Τα νόμιμα συμφέροντά μας μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν: 
 

• Δραστηριότητες έρευνας αγοράς 
• Αναφορά ανεπιθύμητων συμβάντων 
• Δίκτυα επικοινωνίας πελατών 
• Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία MSD, δίαυλοι και παρακολούθηση της χρήσης σχετικού 

περιεχομένου 
• Ακρόαση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας 
• Κατάτμηση, προφίλ πελατών και προτιμήσεις για εξατομικευμένες επικοινωνίες 
• Έλεγχος καταπολέμησης της δωροδοκίας 
• Συμμετοχή σε κλινικές δοκιμές 

 
Μοιραστείτε τις πληροφορίες σας: 
 
Η MSD Cyprus Ltd είναι θυγατρική της Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, ΗΠΑ. Ενδεχομένως να 
μοιραστούμε τις πληροφορίες σας σε συνδεδεμένες με την MSD εταιρείες εκτός Κύπρου και 
Ευρώπης και θα το πράξουμε σύμφωνα με την παγκόσμια δήλωση περί ιδιωτικότητας και τους 
δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες μας («ΔΕΚ»), οι οποίοι έχουν εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες πρακτικές μάρκετινγκ που 
εφαρμόζουμε, ανατρέξτε στην παγκόσμια ανακοίνωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στη 
διεύθυνση Global HCP Privacy Notice.  Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να 
κοινοποιηθούν σε άλλους οργανισμούς που εργάζονται για λογαριασμό μας, αλλά αποκλειστικά 

http://www.msdprivacy.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Global-Privacy-Commitment-HCP.pdf
http://www.msdprivacy.com/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Global-Privacy-Commitment-HCP.pdf
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υπό την καθοδήγηση της MSD. Οι οργανισμοί που λαμβάνουν πληροφορίες από την MSD 
δεσμεύονται συμβατικά να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της 
MSD και κατά τρόπο που συνάδει με όλους τους σχετικούς νόμους για την προστασία των 
δεδομένων. 
Αντίγραφο της παγκόσμιας δήλωσης περί ιδιωτικότητας διατίθεται στον ακόλουθο ιστότοπο: 
https://www.msdprivacy.com/cy/gr/ 
 

Διατήρηση: 
 
Όπου είχαμε επαφές μαζί σας, αυτό θα διατηρηθεί για 3 χρόνια μετά την τελευταία μας επαφή. 
Τα δεδομένα μπορούν να διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εάν έχουμε νομική ή 
κανονιστική υποχρέωση ή όταν έχουμε έννομο συμφέρον να το πράξουμε.  

 
Τα δικαιώματά σας: 
 
Με την επιφύλαξη περιορισμών στο εφαρμοστέο δίκαιο, έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, όπως δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού 
χρήσης και διαγραφής.  
 
Εάν διαφωνείτε με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την MSD, θα σταματήσουμε να 
συλλέγουμε και να χρησιμοποιείτε τα προσωπικά σας δεδομένα· αυτό θα περιορίσει την 
ικανότητά μας να αλληλεπιδρούμε μαζί σας. Ενδέχεται να εξακολουθεί να απαιτείται η 
επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, προκειμένου να 
τηρηθούν οι νομικές ή κανονιστικές μας υποχρεώσεις.  
 
Εάν επιλέξετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων, 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο 
https://dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=52 στον φυλλομετρητή σας, όπου 
μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση, να διορθώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα.  
 
Εάν έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, 
επικοινωνήστε μαζί μας  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: cyprusprivacy@merck.com. 
Έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο, εάν δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τα προβλήματά 
σας. 
 

https://www.msdprivacy.com/cy/gr/
https://dsr.msd.com/DSR/submit-request?language=52
mailto:cyprusprivacy@merck.com

