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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η CSL Limited και οι θυγατρικές της εταιρείες («εμείς», «εμάς», «μας», «CSL») δεσμευόμαστε να
προστατεύουμε το απόρρητο των δεδομένων σας. Όταν αναφέρεται σε εμάς μια πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια που αφορά κάποιο από τα φαρμακευτικά προϊόντα μας, θα συλλέξουμε ορισμένες
πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναγνωριστεί η ταυτότητά σας («προσωπικά
δεδομένα»).
Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας»
των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε σχετικά με την αναφορά πιθανών ανεπιθύμητων
ενεργειών που αφορούν κάποιο από τα φαρμακευτικά προϊόντα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο κάτοχος της
άδειας κυκλοφορίας είναι υπεύθυνος για τις αποφάσεις σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των
προσωπικών δεδομένων. Σημαίνει επίσης ότι είναι υπεύθυνος να απαντήσει στις ερωτήσεις και τα
αιτήματά σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και σας αφορούν.
Αν επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση privacy@cslbehring.com, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να
προσδιορίσετε τη θυγατρική εταιρεία της CSL, η οποία είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας για το
φαρμακευτικό προϊόν, για το οποίο ενδέχεται να ανησυχείτε.
Η παρούσα γνωστοποίηση περί προστασίας απορρήτου εξηγεί τον τρόπο, με τον οποίο ο κάτοχος
της άδειας κυκλοφορίας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει αναφορικά με κάποια
πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια. Εξηγεί επίσης τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας
δεδομένα.
2. ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ;
Η παρούσα γνωστοποίηση σας αφορά:



εάν έχετε ταυτοποιηθεί σε κάποια αναφορά ως επηρεαζόμενος από πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια, ή
εάν υποβάλλετε αναφορά για πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια για λογαριασμό κάποιου άλλου (και
γνωστοποιήσετε σε εμάς την ταυτότητά σας κατά την υποβολή της αναφοράς αυτής).

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ
Ενδέχεται να συλλέγουμε τις παρακάτω κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σε σχέση με μια πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια:


Δεδομένα επικοινωνίας και ταυτότητας όπως το όνομά σας, η διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φύλο, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, αριθμός
κοινωνικής ασφάλισης ή ασθενή



Σχετικά δεδομένα υγείας και ευαίσθητα δεδομένα όπως υφιστάμενες ή παλαιότερες παθήσεις
υγείας ή ιατρικές καταστάσεις (μεταξύ των οποίων αναπηρίες ή νόσοι), φάρμακα που λαμβάνετε,
γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, ομάδα αίματος, εμβόλια που ίσως έχετε κάνει,
πληροφορίες σχετικά με αλλεργίες, την εθνικότητα, τη χρήση ναρκωτικών και το σεξουαλικό
προσανατολισμό και το ιστορικό.

Ο όρος ευαίσθητα δεδομένα γενικά σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, η οποία είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητη ή ιδιωτική ή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση διακρίσεων. Ως
εκ τούτου, χρειάζεται να αιτιολογήσουμε περαιτέρω τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση αυτού του
τύπου προσωπικών δεδομένων. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών
στοιχείων στις περιστάσεις που αναφέρονται στην ενότητα 5 παρακάτω.
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4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς όταν υποβάλετε αναφορά για μια πιθανή
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας σε εμάς. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με έντυπα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή παρακολούθηση που κάνουμε για εσάς και
την υγεία σας μετά την αναφορά μιας πιθανής ανεπιθύμητης ενέργειας σε εμάς.
Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, έμμεσα από τρίτα μέρη όταν
τα τελευταία αναφέρουν μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια. Εδώ θα μπορούσαν να
συμπεριλαμβάνονται αναφορές από το γιατρό σας ή άλλους επαγγελματίες υγείας, κάποιον διανομέα
των προϊόντων μας, οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο εντός του εταιρικού ομίλου μας (όταν
δέχονται πληροφορίες σχετικά με ανεπιθύμητες ενέργειες) ή οποιοδήποτε πρόσωπο (όπως συγγενή
ή φίλο σας) που υποβάλλει αναφορά σχετικά με ένα συμβάν για λογαριασμό σας.
5. ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφουμε:




σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για τους σκοπούς αυτούς, και
τη νομική βάση που μας επιτρέπει να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά
δεδομένα σας.

Σκοπός της χρήσης
των προσωπικών
δεδομένων
Ταυτοποίηση και
επικοινωνία με εσάς

Κατηγορίες
προσωπικών
δεδομένων που
χρησιμοποιούμε
Δεδομένα ταυτοποίησης
και επικοινωνίας

Συλλογή, εξέταση και
αποθήκευση
πληροφοριών για
πιθανές
ανεπιθύμητες
ενέργειες

Δεδομένα ταυτοποίησης
και επικοινωνίας

Επικοινωνία
πληροφοριών
σχετικά με πιθανή
ανεπιθύμητη
ενέργεια σε αρμόδια
μέρη (όπως
ρυθμιστικές αρχές
υγείας)

Δεδομένα ταυτοποίησης
και επικοινωνίας.

Σχετικά δεδομένα υγείας
και ευαίσθητα δεδομένα

Σχετικά δεδομένα υγείας
και ευαίσθητα δεδομένα

Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών
δεδομένων

Θεμιτά συμφέροντα: Θα χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά δεδομένα σας για το θεμιτό συμφέρον
που έχουμε σχετικά με την αξιολόγηση της
απόδοσης και ασφάλειας των προϊόντων μας και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του χώρου μας,
καθώς και των θεσμικών μας υποχρεώσεων.
Παροχές
υγείας:
Θα
χρησιμοποιούμε
τα
προσωπικά δεδομένα σας όπου χρειάζεται για
σκοπούς παροχών υγείας ή θεραπείας.
Νομικές υποχρεώσεις: Θα χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά δεδομένα σας για την εκπλήρωση
νομικών υποχρεώσεων, τις οποίες έχουμε σχετικά
με την υποβολή αναφορών για τις πιθανές
ανεπιθύμητες ενέργειες.
Ζωτικά συμφέροντα: Θα χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά δεδομένα σας για προστασία των
ζωτικών συμφερόντων σας, ή των ζωτικών
συμφερόντων άλλων ατόμων που μπορεί να
επηρεάζονται από την πιθανή ανεπιθύμητη
ενέργεια.
Δημόσιο συμφέρον: Θα χρησιμοποιούμε τα
προσωπικά δεδομένα σας όπου χρειάζεται προς
όφελος του δημοσίου συμφέροντος, όπως για την
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προστασία έναντι σοβαρών απειλών για την υγεία
και τη διασφάλιση υψηλών προτύπων για τα
φαρμακευτικά προϊόντα μας και τη σχετική
φροντίδα υγείας.

6. ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποτρέπουμε την τυχαία απώλεια ή
χρήση, πρόσβαση, αλλοίωση ή γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας με μη
εξουσιοδοτημένο τρόπο.
Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας εκ μέρους των υπαλλήλων
μας και των παρόχων υπηρεσιών μας, στα άτομα που έχουν θεμιτή χρεία γνώσης για τους σκοπούς
της εργασίας τους ή την υπηρεσία που προσφέρουν σε εμάς. Αυτά τα άτομα θα επεξεργάζονται τα
προσωπικά δεδομένα σας μετά από εντολή μας και απαιτείται από αυτά να διατηρούν την
εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σας.
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες αντιμετώπισης πιθανών παραβιάσεων της ασφάλειας των
δεδομένων και θα ενημερώνουμε εσάς και τυχόν αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές σχετικά με παραβιάσεις,
σύμφωνα με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις.
7. ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
Θα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών
εκπλήρωσης τυχόν νομικών απαιτήσεων ή υποβολής αναφορών.
Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης των προσωπικών δεδομένων
συνυπολογίζουμε το σύνολο, το χαρακτήρα και το βαθμό ευαισθησίας των προσωπικών δεδομένων,
τον πιθανό κίνδυνο ζημίας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή τη γνωστοποίηση των προσωπικών
δεδομένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν
μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς αυτούς με άλλα μέσα καθώς και τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις.
Τυπικά, θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας που σχετίζονται με πιθανές ανεπιθύμητες
ενέργειες των φαρμακευτικών προϊόντων μας έως και για 10 έτη μετά την λήξη της άδειας
κυκλοφορίας για τα σχετικά φαρμακευτικά προϊόντα. Ωστόσο, αν υπάρχουν νομικές υποχρεώσεις για
να διατηρήσουμε τα δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να το κάνουμε.
Υπό ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, ώστε να
μην είναι εφικτή πλέον η συσχέτισή τους με εσάς, και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να
χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους πληροφορίες χωρίς περαιτέρω ειδοποίησή σας.
8. ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;





Το προσωπικό μας – το προσωπικό μας θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας,
αλλά μόνο όπου είναι απαραίτητο για τη συγκεκριμένη εργασία τους.
Εταιρείες του ομίλου μας – θα μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα με άλλες εταιρείες του
ομίλου μας, αλλά μόνο όταν είναι απαραίτητο για το σκοπό αξιολόγησης και αντιμετώπισης της
αναφοράς πιθανής ανεπιθύμητες ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνουμε κατάλληλη
δράση για την προστασία της υγείας.
Τρίτα μέρη που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας – τρίτοι πάροχοι
υπηρεσιών (όπως πάροχοι υπηρεσιών φαρμακοεπαγρύπνησης, πάροχοι αποθήκευσης
δεδομένων, πάροχοι ανάλυσης δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης πληροφορικής) που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως τμήμα της παροχής υπηρεσίας προς εμάς, μπορεί
επίσης να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας. Απαιτείται από αυτούς να διατηρούν
ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα σας και δεν θα επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν για δικούς
τους σκοπούς.
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Τρίτα μέρη που μας παρέχουν τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την υποβολή αναφοράς
– τρίτα μέρη (όπως γιατροί ή άλλοι επαγγελματίες υγείας, διανομείς των προϊόντων μας ή
οποιοδήποτε πρόσωπο αναφέρει κάποιο συμβάν για λογαριασμό σας) μπορεί να λαμβάνει
προσωπικά δεδομένα από εμάς, καθώς επικοινωνούμε μαζί τους σχετικά με την αναφορά
ανεπιθύμητης ενέργειας που έχουν υποβάλει. Θα μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με
τα μέρη αυτά μόνο όταν χρειάζεται να το κάνουμε, ώστε να εκπληρώσουμε τις θεσμικές
υποχρεώσεις μας και τις υποχρεώσεις του χώρου μας, αναφορικά με την αντιμετώπιση
αναφορών για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων ή άλλες ρυθμιστικές αρχές υγείας – όταν απαιτείται από
εμάς να ενημερώνουμε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ή άλλες ρυθμιστικές αρχές υγείας
σχετικά με ανεπιθύμητες αντιδράσεις στα φαρμακευτικά προϊόντα μας, θα μοιραζόμαστε με αυτές
προσωπικά δεδομένα για το σκοπό αυτό. Οι εθνικές υγειονομικές αρχές ή άλλες ρυθμιστικές
αρχές υγείας θα καθίστανται ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
που μεταβιβάζουμε σε αυτές. Θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που
περιγράφονται παραπάνω και θα ισχύει η δική τους γνωστοποίηση περί προστασίας του
απορρήτου για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων, τα οποία κατέχουν.

9. ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΗΣ;
Για να γίνει επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για τους σκοπούς που παρατίθενται στην
παρούσα γνωστοποίηση, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα μέρη και
άλλες εταιρείες του ομίλου μας που έχουν έδρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ («Ευρώπη»).
Για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, θα μεταφέρουμε τις
πληροφορίες σας μόνο σε χώρες εκτός Ευρώπης μόνο σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ («GDPR»). Γι’ αυτό πρέπει να ισχύει μία από τις
παρακάτω συνθήκες:





η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι η χώρα παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας για τα
προσωπικά δεδομένα σας (σύμφωνα με το άρθρο 45 του GDPR)
η μεταφορά υπόκειται σε νομικά δεσμευτική και εκτελεστή δέσμευση του παραλήπτη για
προστασία των προσωπικών δεδομένων (σύμφωνα με το άρθρο 46 του GDPR)
η μεταφορά υπόκειται σε δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (σύμφωνα με το άρθρο 47 του GDPR),
ή
η μεταφορά βασίζεται σε παρέκκλιση από τους περιορισμούς του GDPR σχετικά με τη μεταφορά
προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 49).

10. ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΧΕΤΕ;
Υπό ορισμένες περιστάσεις έχετε δικαίωμα να:







Ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας (κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης
του υποκειμένου των δεδομένων»). Αυτό σάς επιτρέπει να λάβετε ένα αντίγραφο των
προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε για εσάς και να ελέγξετε εάν τα επεξεργαζόμαστε
νομίμως.
Ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε για εσάς. Αυτό σάς επιτρέπει
να διορθωθούν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή προσωπικά δεδομένα που κατέχουμε για εσάς.
Ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό σάς επιτρέπει να μας ζητήσετε να
διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε προσωπικά δεδομένα όταν δεν υπάρχει κατάλληλος λόγος για να
συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε
ή να αφαιρέσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης που
έχετε, σχετικά με την επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
Ασκήσετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όπου βασιζόμαστε
σε θεμιτό συμφέρον (ή αντίστοιχο τρίτων) και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή
σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για αυτόν το λόγο.
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Ζητήσετε την απαγόρευση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Αυτό σας
επιτρέπει να μας ζητήσετε να αναστείλουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που
σας αφορούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως για παράδειγμα αν θέλετε να απαγορεύσουμε
την επεξεργασία μέχρι να ελεγχθεί η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων.
Ζητήσετε να μην υποβάλλεστε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, δεν
χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ ως μέρος των
επιχειρηματικών λειτουργιών μας σε σχέση με τις αναφορές πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που
αναφέρονται στο τέλος της παρούσας γνωστοποίησης. Θα προσπαθούμε πάντοτε να σας βοηθούμε
όταν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, αλλά, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχουμε
νομικούς λόγους για απόρριψη του αιτήματός σας.
Θα ερευνήσουμε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλλετε αμέσως και θα σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός
από το αίτημά σας. Η περίοδος αυτή ενδέχεται να παραταθεί από εμάς για δύο μήνες ακόμα όταν
αυτό είναι αναγκαίο, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε κατάλληλη απάντηση (για παράδειγμα, αν το
αίτημα είναι περίπλοκο στην αντιμετώπισή του από εμάς και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο), αλλά
θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της καθυστέρησης.
Αν αποφασίσουμε να μην ενεργήσουμε επί του αιτήματος, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της
απραξίας.
Αν δεν συμφωνείτε με κάποια απόφαση που λαμβάνουμε σε σχέση με ένα αίτημα δικαιωμάτων ή
πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων στην Ευρώπη, τότε
μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σε κάποια ρυθμιστική αρχή προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη.
11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Αν χρειάζεστε βοήθεια για να προσδιορίσετε την εταιρεία που είναι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας,
έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα
σας ή θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:privacy@cslbehring.com
Εναλλακτικά, μέσω της πύλης δικαιωμάτων της CSL:https://privacyinfo.csl.com/
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