
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
Η Πολιτική Προστασίας των Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καλύπτει και 
αφορά τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών στοιχείων των 
χρηστών / αναγνωστών / επισκεπτών / µελών από την THINK PLAN BE ΜΕΠΕ, 
κατά την διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των σελίδων www.healthupdate.gr, 
www.tpb.gr, www.planbemag.gr και www.tpb.gr που ανήκουν στην ιδιοκτησία της. 
Η THINK PLAN BE ΜΕΠΕ είναι ιδιοκτήτης, δηµιουργός και δικαιούχος όλων των 
δικαιωµάτων των ανωτέρω σελίδων και υπηρεσιών τους, καθώς και αρµόδιος για την 
επεξεργασία των δεδοµένων που τυχόν δηλώνονται από τους επισκέπτες / χρήστες 
αυτών.  
Η παρούσα πολιτική σε καµία περίπτωση δεν καλύπτει την έννοµη σχέση µεταξύ των 
επισκεπτών / χρηστών των σελίδων και οποιωνδήποτε άλλων υπηρεσιών, οι οποίες 
δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της THINK PLAN BE ΜΕΠΕ. 
Η παρούσα πολιτική προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα ισχύει µόνο 
για τις σελίδες των οποίων την ιδιοκτησία και διαχείριση έχει η THINK PLAN BE 
ΜΕΠΕ και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται µέσω οποιουδήποτε άλλου 
δικτυακού τόπου ή για πρακτικές άλλων εταιρειών τις οποίες η THINK PLAN BE 
ΜΕΠΕ δεν ελέγχει. Οι σελίδες δύνανται να περιλαµβάνουν links («συνδέσµους») 
προς άλλες ιστοσελίδες (sites) οι οποίες δεν ελέγχονται από την THINK PLAN BE 
ΜΕΠΕ αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα). Σε καµία περίπτωση 
δεν ευθύνεται η THINK PLAN BE ΜΕΠΕ για τους όρους προστασίας των 
Προσωπικών Δεδοµένων των επισκεπτών / χρηστών, τους οποίους υιοθετούν και 
εφαρµόζουν οι φορείς αυτοί. Τα στοιχεία επικοινωνίας των αναγνωστών / επισκεπτών 
/ χρηστών / µελών των ιστοσελίδων ιδιοκτησίας της THINK PLAN BE ΜΕΠΕ 
τηρούνται σε αρχείο µε αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία µαζί τους, σχετικά µε 
θέµατα που άπτονται του χώρου της Υγείας (Πολιτική και Οικονοµικά της Υγείας, 
Επιχειρηµατικά Νέα, Συνέδρια, Εκδηλώσεις, Επαγγελµατικά και Επιστηµονικά νέα 
για Γιατρούς, Φαρµακοποιούς και στελέχη του χώρου της Υγείας) και 
δραστηριότητες της εταιρείας µας και των συνεργατών αυτής. Το αρχείο 
δηµιουργήθηκε και τηρείται σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική 
νοµοθεσία από την εταιρεία: «THINK PLAN BE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» µε τον Διακριτικό 
Τίτλο «THINK PLAN BE Μ.Ε.Π.Ε.» Αριθµός ΓΕΜΗ 138176301000 Έδρα 
Ελληνικό, Αθήνα (Παπαφλέσσα 1Α), τηλ. επικοινωνίας 210-9644445, e-mail: 
info@tpb.gr.  
 
Η επεξεργασία γίνεται µε ηλεκτρονικά µέσα από την εταιρεία THINK PLAN BE 
ΜΕΠΕ και τα στοιχεία που τηρούνται δεν έχουν ποτέ µεταβιβαστεί, ούτε πρόκειται 
να µεταβιβαστούν, σε οποιονδήποτε τρίτο, εντός ή εκτός Ελλάδος. Σε κάθε νέα 
επικοινωνία η THINK PLAN BE ΜΕΠΕ θα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες / 
αναγνώστες / συνδροµητές / µέλη / επισκέπτες να δηλώσουν, µε τρόπο εύκολο και 
ανέξοδο, ότι δεν επιθυµούν πλέον να λαµβάνουν ενηµερώσεις από την εταιρεία. Στην 
τελευταία περίπτωση, η THINK PLAN BE ΜΕΠΕ υποχρεούται να διαγράψει χωρίς 
καθυστέρηση τα στοιχεία από το αρχείο της. Οι χρήστες / αναγνώστες / συνδροµητές 
/ µέλη / επισκέπτες έχουν πάντοτε το δικαίωµα να ζητήσουν πρόσβαση στα στοιχεία 
τους τα οποία τηρούνται στο αρχείο της THINK PLAN BE ΜΕΠΕ για διόρθωση ή 
διαγραφή. Για να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτά αρκεί απλώς να στείλουν το 
σχετικό αίτηµά στην διεύθυνση e-mail: info@tpb.gr. Εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία 



των στοιχείων τους είναι αντίθετη µε τον νόµο, έχουν δικαίωµα καταγγελίας στην 
αρµόδια Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 


