
Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. χρειαζόμαστε την 

συγκατάθεσή σας, για να γίνεται ακόμη πιο εύκολα η επικοινωνία μας και να σας παρέχουμε πρόσθετες υπηρεσίες.

Χρειαζόμαστε τα προσωπικά στοιχεία σας για να σας ενημερώνουμε για τις προσφορές μας και για την εξέλιξη τυχόν 

παραγγελιών σας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι για εμάς μια ευθύνη.  Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο όσα και όταν είναι απολύτως 

απαραίτητο.  Ποτέ δε θα πουλήσουμε, ενοικιάσουμε, διανείμουμε ή δημοσιοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Το πληροφορικό μας σύστημα, συμμορφώνεται με την  εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία προσωπικών 

δεδομένων και φροντίζουμε τόσο για τη φυσική όσο και για την ηλεκτρονική ασφάλειά τους.

ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο:

 Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικές επιστολές από το Φαρμακείο :

Συνοικία

Πόλη

Επιλέξτε:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Η διεύθυνσή μου είναι:

Οδός

Αριθμός

ΤΚ

:

:

:

:

:

Αποδέχομαι να λαμβάνω τηλεφωνικές κλήσεις για την ενημέρωσή μου.

ΟΧΙ

Επιλέξτε:

ΝΑΙ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

Επιλέξτε:

ΟΧΙ

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά SMS.

ΝΑΙ
Τηλέφωνο αποστολής SMS: 

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικά e-mails.

ΟΧΙ

e-mail: 

Επιλέξτε:

ΝΑΙ

Αποδέχομαι την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση των δεδομένων μου 

(κατάρτιση προφίλ) από το φαρμακείο, όπως είναι δημογραφικά στοιχεία, πληροφορίες που αφορούν 

την καταναλωτική μου συμπεριφορά, τόσο για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα όσο και για να μου 

παρέχει προσωποποιημένη πληροφόρηση και να μου προτείνει εξατομικευμένα προϊόντα ή υπηρεσίες 

και προσφορές.
ΟΧΙ

Επιλέξτε:

ΝΑΙ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε., για όλους τους 

ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε κατά περίπτωση, 

οποτεδήποτε, τα δικαιώματά σας και συγκεκριμένα:

- Να ζητήσετε την τροποποίηση ή την ακύρωση της παρούσας    συναίνεσης.

- Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αμφισβητείτε την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί 

μας για να σας παρέχουμε τις αναγκαίες εξηγήσεις. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο/η : 

Τηλέφωνο : 

e-mail : 

Αν παρόλα αυτά εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι έγινε μη σύννομη χρήση των δεδομένων σας έχετε δικαίωμα προσφυγής στην 

αρμόδια αρχή

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Ο ΔΗΛΩΝ


