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Ερωτηματολόγιο Pfizer 
Δήλωση Απορρήτου 

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου αφορά ένα ερωτηματολόγιο (το «Ερωτηματολόγιο») που πρέπει να 
συμπληρωθεί από ή εκ μέρους μιας εταιρείας, οντότητας ή ατόμου (ο «Αιτών») που προτίθεται να συνάψει 
σχέση με τη Pfizer ή/και να λάβει χρηματοδότηση ή άλλη υποστήριξη από τη Pfizer. Αν έχετε ερωτήσεις, 
χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες επικοινωνίας που παρέχονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω. 

Συλλογή και χρήση πληροφοριών 

Σημειώστε ότι στο Ερωτηματολόγιο ζητάμε προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που ζητάμε και που 
παρέχονται ως απαντήσεις στο Ερωτηματολόγιο ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες που σχετίζονται με 
άτομα που μπορούν να ταυτοποιηθούν, όπως ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας, τραπεζικά στοιχεία, 
λεπτομέρειες επιχείρησης/οργανισμού, ποινικές διερευνήσεις και σχέσεις με Κρατικούς Αξιωματούχους.  Τα 
προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Pfizer με σκοπό τη συμμόρφωση με τις νομικές 
απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης πληρωμών διαφθοράς σε Κρατικούς Αξιωματούχους για 
την απόκτηση ή τη διατήρηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.   
 
Ενδέχεται να είστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους να ενημερώνετε τα άτομα των οποίων τις 
δεδομένα παρέχετε και να λάβετε τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση των 
προσωπικών δεδομένων τους.  Με την υποβολή των προσωπικών δεδομένων μέσω αυτού του 
Ερωτηματολογίου, δηλώνετε ότι έχετε προβεί στις κατάλληλες ειδοποιήσεις και έχετε λάβει τις απαιτούμενες 
συγκαταθέσεις.  

 
Η Pfizer ενδέχεται, επίσης, να συλλέξει πληροφορίες από πηγές διαφορετικές από το συγκεκριμένο 
Ερωτηματολόγιο που υποβάλετε. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν ληφθεί από τα υπάρχοντα αρχεία της 
Pfizer ή/και από πηγές τρίτων μερών, όπως βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν δημόσια διαθέσιμες 
πληροφορίες και περιστασιακά ιδιωτικές οντότητες που συλλέγουν πληροφορίες εκ μέρους μας. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω ή σχετίζονται με το Ημερολόγιο (τα «Δεδομένα») θα υποβάλλονται σε 
αναλύσεις για την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τους νόμους κατά της διαφθοράς και ενδέχεται 
να χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή ελέγχων υποβάθρου. Η συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου είναι 
εθελοντική. Ωστόσο, αν ο Αιτών δεν συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο ή δεν είναι σε θέση να παρέχει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες, η Pfizer ενδέχεται να μην συνεργαστεί επιχειρηματικά με τον Αιτούντα ή να μην 
παρέχει τη σχετική χρηματοδότηση ή υποστήριξη.   

Γνωστοποίηση πληροφοριών και διασυνοριακές μεταφορές 

Η υπεύθυνη εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς του Ερωτηματολογίου είναι 
η Pfizer που προτείνει τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή την παροχή χρηματοδότησης ή άλλης υποστήριξης 
στον Αιτούντα.  Αυτή η εταιρεία θα παρέχει τις Πληροφορίες στη Pfizer, Inc., μια εταιρεία των ΗΠΑ, που θα 
διατηρεί τα Δεδομένα στις Ηνωμένες Πολιτείες για σκοπούς συμμόρφωσης. Μερικές πληροφορίες από αυτό το 
Ερωτηματολόγιο θα διατεθούν σε όλες τις εταιρείας του ομίλου Pfizer παγκοσμίως, ώστε να ενημερωθούν ότι το 
Ερωτηματολόγιο έχει ολοκληρωθεί, σε περίπτωση που προτίθενται να συνάψουν επιχειρηματική σχέση με τον 
Αιτούντα στο μέλλον. Ο κατάλογος των εταιρειών της Pfizer και των τοποθεσιών τους διατίθεται στη διεύθυνση 
https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities. Σε μερικές περιπτώσεις, οι θυγατρικές της Pfizer θα αποκτήσουν 
πρόσβαση σε όλα τα Δεδομένα που συλλέγονται.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρόσβαση στα Δεδομένα θα 
αποκτήσουν και τρίτοι προμηθευτές, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να τις επεξεργαστούν εκ μέρους κάποιου 
άλλου μέρους του ομίλου Pfizer, ως πάροχος υπηρεσιών, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις εμπιστευτικότητας 
και ασφάλειας.  Αν εντοπιστεί κάποιο πιθανό ζήτημα συμμόρφωσης, τα Δεδομένα θα εξεταστούν περαιτέρω από 
τη Pfizer ή/και ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στον εξωτερικό νομικό σύμβουλο της Pfizer ή/και σε 
ομοσπονδιακές, πολιτειακές, εθνικές ή τοπικές ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ ή άλλες χώρες.  
 

https://protect-us.mimecast.com/s/8mDZC82BWgt7Zv34FweDgh
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Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή 
άλλες χώρες, οι οποίες διαθέτουν διαφορετικούς νόμους απορρήτου.  Αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ), έχουμε θέσει σε ισχύ επαρκή μέτρα, όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο αυτών των μέτρων 
από τη σελίδα https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-
contracts-transfer-personal-data-third-countries_en. 

Ατομικά δικαιώματα 

Αν κάποιο πρόσωπο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνονται στις απαντήσεις στο 
Ερωτηματολόγιο, θα ήθελε να ζητήσει τον έλεγχο, τη διόρθωση, τον περιορισμό, τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή 
των προσωπικών δεδομένων ή να ζητήσει τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων (στον βαθμό που αυτό το 
δικαίωμα φορητότητας παρέχεται από την ισχύουσα νομοθεσία), το πρόσωπο αυτό πρέπει να επικοινωνήσει με 
το Procurement-GDPR-Team@pfizer.com. Ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητα του 
προσώπου προτού υλοποιήσουμε το αίτημά του.  Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημα όσο το 
δυνατόν συντομότερα. 
 
Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον ΕΟΧ: (i) μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία στην αρχή προστασίας 
δεδομένων της εκάστοτε χώρας ή περιοχής ή της χώρας που προέκυψε η εικαζόμενη παράβαση του ισχύοντος 
νόμου προστασίας δεδομένων (ανατρέξτε στη σελίδα http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=612080) ή/και (ii) να επικοινωνήσετε με τον Επικεφαλής Προστασίας Δεδομένων της Pfizer, 
του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση dpo.pfizer.com.  

Διατήρηση δεδομένων 

Τα δεδομένα θα διατηρούνται για τη χρονική περίοδο που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.  Για τον προσδιορισμό των περιόδων διατήρησής μας χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: (i) τη 
χρονική περίοδο κατά την οποία διαθέτουμε συνεχιζόμενη σχέση με τον Αιτούντα, (ii) νομικές υποχρεώσεις που 
μας έχουν επιβληθεί ή (iii) αν συνιστάται σύμφωνα με τη νομική μας θέση (όπως σχετικά με τις ισχύουσες 
διατάξεις παραγραφής, τις δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές διερευνήσεις).  

Επικοινωνία 

Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου ή το πώς η Pfizer συλλέγει και 
χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα ή αν θα θέλατε να πληροφορηθείτε για τα επαρκή μέτρα που έχουμε θέσει 
σε ισχύ για τις διαβιβάσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση DataProtectionUK@Pfizer.com ή γράψτε μας 
στην εξής διεύθυνση: Pfizer Limited, IPC 1-1, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey  KT20 7NS.   

Επειδή η επικοινωνία μέσω email δεν είναι πάντα ασφαλής, παρακαλούμε να μην στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα 
κατά την αποστολή email σε εμάς. 
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