ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Αγαπητέ συνεργάτη,
Σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Γενικών Δεδομένων (GDPR) και του νόμου 4624/2019,
θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής θα
ονομάζονται «στοιχεία») στο πλαίσιο της αίτησής σας για συνεργασία ή της υφιστάμενης συνεργασίας σας με
τη ΔΥΝΑΜΙΚΗ, καθώς και να ζητήσουμε τη συγκατάθεση σας για να συλλέγουμε και να διατηρούμε τα στοιχεία
σας για την αποστολή ενημερωτικού υλικού ή και προσφορών, προωθητικών ενεργειών.
Παρακαλώ διαβάστε στο Παράρτημα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αξιοποιούμε τα στοιχεία
σας και πώς διασφαλίζουμε τη χρηστή τους διαχείριση.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας στον παρακάτω πίνακα, υπογράψτε, σφραγίστε το έντυπο και
στείλτε το είτε με email στο dataprotection@dinamiki.gr, είτε με fax στο 2105799670, είτε ταχυδρομικά.

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή Φαρμακείου
Σταθερό τηλέφωνο Φαρμακείου
Κινητό τηλέφωνο Διαχειριστή Φαρμακείου
Email Φαρμακείου στο πλαίσιο
της αίτησής σας για συνεργασίαΙ ή
της υφιστάμενης συνεργασίαςΙΙ

Ενημερώθηκα για τη χρήση των στοιχείων μου Ενημερώθηκα και συναινώ στη χρήση των στοιχείων μου
στο πλαίσιο της αίτησης για συνεργασία ή της για την αποστολή:
υφιστάμενης συνεργασίας με την ΔΥΝΑΜΙΚΗ.
 προσφορών και
 ενημερωτικού υλικού από
προωθητικών ενεργειών
τη ΔΥΝΑΜΙΚΗΙV.
ΙΙΙ
της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ .
Σφραγίδα φαρμακείου:

Όνομα και υπογραφή Διαχειριστή Φαρμακείου:
Ημερομηνία:

1/2

F-DP01-01, ΕΚΔ. 2

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019
(«Νομοθεσία»), θα θέλαμε (α) να σας ενημερώσουμε σχετικά με την επεξεργασία των στοιχείων σας από την εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε. («Εταιρεία»), (β) να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων σας για αποστολή
προσφορών, προωθητικών ενεργειών και ενημερωτικού υλικού (γ) να σας χορηγήσουμε πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω
επεξεργασία, και (δ) να σας ενημερώσουμε για τα σχετικά δικαιώματά σας.
Επεξεργασία των στοιχείων σας
Τα στοιχεία σας όπως εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία ως υπεύθυνη
επεξεργασίας (στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μπουκουβάλας Γιώργος, τηλέφωνο: 210-5799652, e-mail:
dataprotection@dinamiki.gr, διεύθυνση: Λεύκτρων 6-8, Περιστέρι). Τα στοιχεία σας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους
σκοπούς που αποτυπώνονται παρακάτω και θα διατηρούνται από την Εταιρεία για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται αντίστοιχα.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή,
ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση
φαρμακείου, τηλέφωνα
επικοινωνίας Διαχειριστή,

Αξιολόγηση της αίτησής σας για
συνεργασία με την Εταιρεία και
επικοινωνία μαζί σας για θέματα σχετικά
με την αίτηση σας.

-

Ένα έτος από τη συλλογή
τους σε περίπτωση μη
συνεργασίας.

Εκτέλεση της σύμβασής σας με την
Εταιρεία.
Τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση
μέσω SMS για σημαντικά ζητήματα.
Αποστολή μέσω email οικονομικών
στοιχείων και απαραίτητων εγγράφων
(για παράδειγμα τιμολόγιο). Ενημέρωση
μέσω email για θέματα και όρους
συνεργασίας, για αλλαγές τιμών στα
φάρμακα, για ανακλήσεις προϊόντων και
αποστολή
ερευνών
ικανοποίησης
πελατών.
Αποστολή προσφορών και προωθητικών
ενεργειών.

Διάθεση στοιχείων στις
αρμόδιες αρχές και
υπηρεσίες (ενδεικτικά
Φορολογικές Αρχές) καθώς
και σε εταιρείες courier,
εταιρείες παροχής
υπηρεσιών
μηχανοργάνωσης
(για παράδειγμα
Mailchimp) και σε εταιρείες
πληροφόρησης
πιστοληπτικής ικανότητας.
Διάθεση σε συνεργάτες της
Εταιρείας που παρέχουν
υπηρεσίες
μηχανοργάνωσης
(για παράδειγμα
Mailchimp).
Διάθεση σε συνεργάτες της
Εταιρείας που παρέχουν
υπηρεσίες
μηχανοργάνωσης
(για παράδειγμα
Mailchimp).

Έως
την
παραγραφή
οποιωνδήποτε
απαιτήσεων από τη μεταξύ
μας συνεργασία ή έως την
παρέλευση του χρονικού
διαστήματος
που
επιβάλλεται
από
τις
διατάξεις του νόμου να
διατηρούνται τα στοιχεία
στο αρχείο της Εταιρείας,
όποιο χρονικό διάστημα
είναι μεγαλύτερο.
Έως ότου ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή
σας
ή
ζητήσετε τη διαγραφή
τους
από
τη
βάση
δεδομένων της Εταιρείας.

email ΔιαχειριστήI
Ονοματεπώνυμο Διαχειριστή,
ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση
φαρμακείου, τηλέφωνα
επικοινωνίας, email
ΔιαχειριστήII, στοιχεία
τραπεζικού λογαριασμού

EmailΙII
(για αποστολή προσφορών
και προωθητικών ενεργειών
της Δυναμικής)
EmailΙV
(για αποστολή ενημερωτικού
υλικού από τη Δυναμική)

Aποστολή ενημερωτικού υλικού της
Εταιρείας και του κλάδου, εκπαιδευτικού
υλικού, ανακοινώσεων, προσκλήσεων,
δελτίων τύπου, αλλαγές τιμών στα
φάρμακα και άλλων αποστολών συναφών
με την εν λόγω δραστηριότητα.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Έως ότου ανακαλέσετε τη
συγκατάθεσή
σας
ή
ζητήσετε τη διαγραφή
τους
από
τη
βάση
δεδομένων της Εταιρείας.

Τα δικαιώματά σας
Έχετε δικαίωμα να λάβετε από την Εταιρεία επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι στοιχεία που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
και σε περίπτωση που τα στοιχεία σας υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα στοιχεία σας και σε
διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των στοιχείων σας, το χρονικό διάστημα
για το οποίο θα αποθηκευτούν τα στοιχεία σας κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των στοιχείων σας που υφίστανται
επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων που
σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή στοιχείων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των στοιχείων σας, να
λαμβάνετε τα στοιχεία που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να
διαβιβάζετε τα στοιχεία σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από την Εταιρεία, να ζητήσετε την απευθείας
διαβίβαση των στοιχείων σας από την Εταιρεία σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να υποβάλετε
καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία στοιχείων
που σας αφορούν, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των στοιχείων σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να
ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε για τη χρήση των στοιχείων σας για αποστολή προσφορών, προωθητικών ενεργειών
και ενημερωτικού υλικού. Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των στοιχείων σας από την Εταιρεία ή/και τα
σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας.
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