
Η Ελληνική μετάφραση των πιο κάτω Όρων και Προϋποθέσεων είναι ελεύθερη μετάφραση του πρωτότυπου Αγγλικού κειμένου, η οποία παρέχεται για ευκολία σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς του Ελληνικού κειμένου από το Αγγλικό, το Αγγλικό κείμενο θα υπερισχύσει.  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ [NCP] ΑΠΟ ΤΟΝ  ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ  
Τελευταία ενημέρωση: 30.11.18  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (οι «Όροι») ισχύουν για τη σύνδεση, την πρόσβαση και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP], το οποίο διαχειρίζεται o ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Κ.Ο.Ε.Φ.), ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση, από τη Σοφούλη 2, Μέγαρο Σιαντεκλαίρ, 9ος όροφος, 1096 Λευκωσία, Κύπρος, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 365968 («NCP»). Παρακαλώ όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν από την πρόσβαση ή τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] με οποιονδήποτε τρόπο. Με την αποδοχή αυτών των Όρων, εσείς (εφεξής «Εσείς» ή ο «Τελικός Χρήστης») επιβεβαιώνετε ότι αποτελούν νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ Εσάς και του [NCP], η οποία διέπει τη σύνδεσή σας, την πρόσβαση και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] . 
Το [NCP] αδειοδοτεί την χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] [και άλλων συστατικών στοιχείων του EMVS από τον τελικό χρήστη  με βάση τους παρόντες Όρους. Το [NCP] δεν πωλεί το Εθνικό Σύστημα [NCP] ούτε κανένα συστατικό στοιχείο του EMVS στον Τελικό Χρήστη και το [NCP] (ή οι αδειοδότες του) παραμένουν σε κάθε περίπτωση οι ιδιοκτήτες του [NCP] και οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου (component) του EMVS.  
Ο Τελικός Χρήστης καλείται να εκτυπώσει αντίγραφο αυτών των Όρων για μελλοντική αναφορά.  
Ως εκ τούτου,  σε αντιπαροχή των αμοιβαίων συμφωνιών, των διατάξεων και των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους, και έναντι καλού και εύλογου ανταλλάγματος, η λήψη και επάρκεια του οποίου δια του παρόντος επιβεβαιώνονται, τα μέρη, με σκοπό να δεσμευτούν νομικά, δια του παρόντος συμφωνούν ως ακολούθως: 
1. AΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Με τη σύνδεση, την πρόσβαση και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] και κάνοντας κλικ στο «I Accept» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής, επιβεβαιώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συγκατατεθεί να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους και ότι η ηλεκτρονική σας αποδοχή θα αναγνωριστεί ως ισοδύναμη, για όλους τους νομικούς σκοπούς, με υπογεγραμμένη έκδοση των Όρων αυτών. 
Εάν δραστηριοποιείστε σε μία (ή περισσότερες) νομική οντότητα, η (κάθε) τέτοια νομική οντότητα πρέπει να συμφωνήσει και να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους. Όταν αποδέχεστε τους παρόντες Όρους για λογαριασμό μιας εταιρείας, ενός οργανισμού, μιας ένωσης ή άλλης νομικής οντότητας, συμφωνείτε – και δηλώνετε και εκπροσωπείτε – ότι δικαιούστε και έχετε την δικαιοπρακτική ικανότητα να εκπροσωπείτε και να δεσμεύετε την εν λόγω εταιρεία, οργάνωση, ένωση ή άλλη νομική οντότητα, και ότι, η εν λόγω εταιρεία, οργάνωση, ένωση που εκπροσωπείτε (εφεξής συλλογικά ο «Τελικός Χρήστης») συμφωνεί να δεσμεύεται από τους παρόντες Όρους. 
Αν δεν αποδεχτείτε αυτούς τους Όρους, δεν εξουσιοδοτείστε να συνδεθείτε, να έχετε πρόσβαση στο ή να χρησιμοποιείτε το Εθνικό Συστήμα [NCP]. 



2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΌΡΩΝ 
2.1 Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του [NCP] και του Τελικού Χρήστη όσον αφορά τη σύνδεση, την πρόσβαση και τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] από τον Τελικό Χρήστη, προκειμένου να επαληθεύσει την γνησιότητα, καθώς και η απενεργοποίηση του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης των φαρμάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (εφεξής ο «Σκοπός»). 
3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 
3.1 Με την επιφύλαξη του ότι ο Τελικός Χρήστης συμφωνεί και συνεχίζει να συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους, το [NCP] χορηγεί στον Τελικό Χρήστη μια περιορισμένη, ανακλητέα, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ατομική άδεια για να συνδεθεί, να έχει πρόσβαση στο και να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα [NCP], αποκλειστικά για το Σκοπό. 3.2 Τα δικαιώματα άδειας που χορηγούνται στον Τελικό Χρήστη περιορίζονται σε αυτά που ρητά χορηγούνται δια τους παρόντες Όρους. Το [NCP] (και οι αντίστοιχοι αδειοδότες του) επιφυλάσσουν όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα. 
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΔΕΙΩΝ 
4.1 Με την επιφύλαξη των ρητά γραπτώς συμφωνηθέντων στο παρόν, ή όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους, ή ως απαραίτητο για τον Σκοπό, ο Τελικός Χρήστης δεν μπορεί (i) να χρησιμοποιεί, να αναπαράγει, να διατηρεί, να διανέμει, να πωλεί, να εκδίδει, να εκθέτει, να υποαδειοδοτήσει, να εκμισθώσει, να διορθώσει,  ή να τροποποιήσει το Εθνικό Σύστημα [NCP] ή οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο αυτού· (ii) να τροποποιήσει, να προσαρμόσει, να μεταγλωττίσει αντίστροφα (decompile), να αποσυναρμολογήσει (disassemble), να συναρμολογήσει αντίστροφα, (reverse compile) να μεταγλωττίσει αντίστροφα (reverse compile), να αντιστρέψουν μηχανικά (reverse engineer) ή να μεταφράσει με άλλο τρόπο το Εθνικό Σύστημα [NCP] ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, στον βαθμό που οι προαναφερόμενοι περιορισμοί δεν απαγορεύονται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο· (iii) να χρησιμοποιεί ή να υποαδειοδοτήσει την χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] ή οποιουδήποτε στοιχείου αυτού προς όφελος τρίτου και, γενικότερα, για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός του Σκοπού· (iv) να προβεί σε αποθήκευση, πρόσβαση ή μετάδοση πληροφοριών ή δεδομένων στο Εθνικό Σύστημα [NCP] [ή οποιουδήποτε άλλου συστατικού στοιχείου του EMVS] που είναι ανακριβές ή δεν έχει αποκτηθεί νόμιμα ή που παραβιάζει οποιοδήποτε άλλο εφαρμοστέο Δικαίωμα Διανοητικής Ιδιοκτησίας ή που παραβιάζει την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα ή τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  4.2 Εάν, καθ’ οποιοδήποτε χρόνο, το [NCP] έχει εύλογους και αντικειμενικούς λόγους να πιστεύει ότι η (περαιτέρω) σύνδεση, πρόσβαση ή χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] από τον Τελικό Χρήστη: 

4.2.1 άμεσα και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος [NCP] ή του EMVS (εν όλω ή εν μέρει), το [NCP] δικαιούται να αποσυνδέσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση, τον Τελικό Χρήστη από το Εθνικό Σύστημα [NCP], με την προϋπόθεση ότι το [NCP] ενημερώνει τον Τελικό Χρήστη σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και τους λόγους που λήφθηκε το μέτρο αυτό, το συντομότερο δυνατό και ότι, η σύνδεση του Τελικού Χρήστη με το Εθνικό Σύστημα [NCP] θα αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό όταν δεν υπάρχει πλέον άμεσος και ουσιαστικός κίνδυνος για την ασφάλεια ή τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος [NCP] ή μέρους του EMVS· και  4.2.2 είναι κατά παράβαση των παρόντων Όρων, αλλά δεν θέτει σε άμεσο και ουσιαστικό κίνδυνο την ασφάλεια ή τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος [NCP] ή του EMVS (εν όλω ή εν μέρει), το [NCP] δικαιούται να αποσυνδέει τον Τελικό Χρήστη από το Εθνικό Σύστημα [NCP] (και μπορεί 



τότε να ασκήσει τα περαιτέρω δικαιώματά του σύμφωνα με τους παρόντες Όρους), υπό την προϋπόθεση ότι, εάν η παραβίαση αυτή μπορεί να θεραπευτεί, και ο Τελικός Χρήστης απέτυχε να την θεραπεύσει εντός 90 ημερολογιακών ημερών (ή εντός πιο μικρής χρονικής περιόδου, όπου αυτή δικαιολογείται) από την ημερομηνία που έχει εγγράφως απαιτηθεί από το [NCP]. 
4.3 Εάν, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο Τελικός Χρήστης έχει εύλογους και αντικειμενικούς λόγους να πιστεύει ότι η (περαιτέρω) σύνδεση, πρόσβαση ή χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP] αμέσως και ουσιαστικά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Τελικού Χρήστη, ο Τελικός Χρήστης μπορεί να αποσυνδεθεί από το Εθνικό Σύστημα [NCP], με την συμφωνηθείσα προϋπόθεση ότι ο Τελικός Χρήστης θα ενημερώσει το [NCP] σχετικά με οποιοδήποτε τέτοιο μέτρο και τους λόγους που λήφθηκε το συντομότερο δυνατόν και ότι, η σύνδεση του Τελικού Χρήστη θα αποκατασταθεί αμέσως όταν δεν θα υπάρχει πλέον άμεσος και ουσιαστικός κίνδυνος για την ασφάλεια του Τελικού Χρήστη. Αυτό δεν επηρεάζει τη μονομερή απόφαση του Τελικού Χρήστη να αποσυνδεθεί από το Εθνικό Σύστημα [NCP] οποιαδήποτε στιγμή (αυτό χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων του Τελικού Χρήστη βάσει της Οδηγίας της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό).  4.4 Τα Μέρη συνεργάζονται πλήρως, έτσι ώστε οποιαδήποτε αποσύνδεση όπως προβλέπεται στα Άρθρα 4.2 και 4.3 να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατη λύση. 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 
5.1 Ο Τελικός Χρήστης αναλαμβάνει να συνδεθεί, να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει το Εθνικό Σύστημα [NCP] (υπηρετώντας το έδαφος στο οποίο δικαιούται ή εξουσιοδοτείται ο Τελικός Χρήστης), για να επαληθεύει την γνησιότητα του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης των φαρμάκων και να απενεργοποιεί τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  5.2 Ο Τελικός Χρήστης εγγυάται ότι: 

5.2.1 ο Τελικός Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της ασφάλειας του συστήματός του και την εμπιστευτικότητα των διαπιστευτηρίων και των κωδικών πρόσβασης του για να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα [NCP] και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιεσδήποτε δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της σύνδεσής του και στο σύστημά του, την συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας και ακρίβειας οποιασδήποτε πληροφορίας ή Δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί ή δημιουργηθεί από τον Τελικό Χρήστη στο Εθνικό Σύστημα [NCP].  5.2.2 το σύστημα του Τελικού Χρήστη και οποιαδήποτε σύνδεση ή πρόσβαση του Τελικού Χρήστη στο Εθνικό Σύστημα [NCP] προστατεύονται με κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, όπως απαιτείται για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, υποκλοπή, διακοπή ή άλλη Παραβίαση Ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας που κοινοποιούνται από το [NCP] στον Τελικό Χρήστη από καιρό σε καιρό· και  5.2.3 ο  Τελικός Χρήστης θα ειδοποιήσει το [NCP] για οποιαδήποτε Παραβίαση Ασφαλείας αμέσως μόλις λάβει γνώση της εν λόγω Παραβίασης Ασφάλειας και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσει την εν λόγω Παραβίαση Ασφαλείας, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό. 
5.3 Σε κάθε περίπτωση, ο Τελικός Χρήστης δεν πρέπει (i) να χρησιμοποιεί το Εθνικό Σύστημα [NCP] με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή με οποιονδήποτε τρόπο ασυμβίβαστο με τους παρόντες Όρους ή με την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό ή να ενεργεί δόλια ή με κακόβουλα, για παράδειγμα, εισβάλλοντας, ή εισάγοντας κακόβουλο κώδικα, συμπεριλαμβανομένων των ιών ή ανακριβών, ψευδών ή επιβλαβλν 



δεδομένων στο Εθνικό Σύστημα [NCP]. (ii) να παραβιάζει οποιαδήποτε Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Εθνικό Σύστημα [NCP] ή αυτά οποιουδήποτε τρίτου σε σχέση με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP], ή (iii) να χρησιμοποιεί το [NCP] με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο το Εθνικό Σύστημα [NCP] ή να παρεμποδίσει άλλους Χρήστες.  5.4 Οι επαληθεύσεις μπορούν να γίνονται μόνο από τους Τελικούς Χρήστες όσον αφορά προϊόντα που βρίσκονται κάτω από τον φυσικό τους έλεγχο. Η απενεργοποίηση των μοναδικών κωδικών αναγνώρισης από τους Τελικούς Χρήστες μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μέσω, ή κατόπιν, της επαλήθευσης και της σάρωσης κουτιών υπό τον φυσικό τους έλεγχο και στα χέρια τους.  5.5 Ο Τελικός Χρήστης μπορεί να εξουσιοδοτήσει τους Εκπροσώπους Τελικού Χρήστη του για να επωφεληθούν από τα δικαιώματά του βάσει αυτών των Όρων και να συνδεθούν, να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουν το Εθνικό Σύστημα [NCP] για λογαριασμό του Τελικού Χρήστη, όπως απαιτείται για τον Σκοπό, υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 
5.5.1 ο Εκπρόσωπος Τελικού Χρήστη ενημερώνεται και δεσμεύεται και υποχρεούται να τηρεί όλους τους όρους, τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τον Τελικό Χρήστη, όπως 

παρατίθενται στους παρόντες Όρους·  5.5.2 ο Τελικός Χρήστης θα παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος και θα έχει την ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του / των Αντιπροσώπου / ων του.  5.5.3 χωρίς επηρεασμό λοιπών διορθωτικών μέτρων, σε περίπτωση ουσιώδους παραβίασης (material breach) αυτών των Όρων από τον Εκπρόσωπο Τελικού Χρήστη, το [NCP]  επιφυλάσσει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Τελικό Χρήστη να αναστείλει ή να ανακαλέσει την εξουσιοδότηση που δόθηκε στον εν λόγω Εκπρόσωπο του σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 5.4, χωρίς να οφείλει καμία αποζημίωση στον Τελικό Χρήστη· και  5.5.4 συμφωνείται ρητά ότι, όσον αφορά τους εργοδοτούμενους του Τελικού Χρήστη, οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 5.4 θα πληρούνται επαρκώς εφόσον  οι εν λόγω εργοδοτούμενοι ενημερώνονται δεόντως σχετικά με τους παρόντες Όρους και έχουν την υποχρέωση να τους τηρούν σύμφωνα με τη σύμβαση εργοδότησής τους με τον Τελικό Χρήστη, και ο Τελικός Χρήστης παραμένει πλήρως υπεύθυνος και έχει την ευθύνη για τους εργοδοτούμενούς του, τις πράξεις τους και οποιαδήποτε ακατάλληλη χρήση του EMVS. 
6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ [NCP] 
6.1 Το [NCP] λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το [NCP] θα αναπτυχθεί, θα εφαρμοστεί, θα δοκιμαστεί και θα λειτουργήσει για όλη την περίοδο που ορίζεται στο Άρθρο 12.1 των παρόντων Όρων σύμφωνα με (i) την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό και (ii) τους παρόντες Όρους.  6.2 Το Εθνικό Σύστημα [NCP] πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Άρθρο 35, παρ. 1 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων: 

6.2.1 πρέπει να επιτρέπει την αξιόπιστη ηλεκτρονική αναγνώριση και επαλήθευση μεμονωμένων συσκευασιών φαρμάκων από τον Τελικό Χρήστη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού· 



6.2.2 έχει τις απαραίτητες διεπαφές προγραμμάτων εφαρμογής ικανές να διαβιβάζουν και να ανταλλάσσουν δεδομένα με το λογισμικό που χρησιμοποιείται από τον Τελικό Χρήστη και, όπου εφαρμόζεται, από τις εθνικές αρμόδιες αρχές·  6.2.3 όταν ο τελικός χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση στο Εθνικό Σύστημα [NCP] για την επαλήθευση της γνησιότητας και την απενεργοποίηση ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης, ο χρόνος απόκρισης του Εθνικού Συστήματος [NCP], χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ταχύτητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο, πρέπει να είναι μικρότερος από 300 χιλιοστά του δευτερολέπτου σε τουλάχιστον 95% των αναζητήσεων· η απόδοση του Εθνικού Συστήματος [NCP] θα επιτρέπει στον Τελικό Χρήστη να λειτουργεί χωρίς σημαντική καθυστέρηση· και  6.2.4 σε εξαιρετικές περιπτώσεις αποτυχίας του λογισμικού του ίδιου του Τελικού Χρήστη, το Εθνικό Σύστημα [NCP] θα περιλαμβάνει γραφικές διεπαφές χρήστη που θα παρέχουν στον Τελικό Χρήστη άμεση πρόσβαση σε αυτό σύμφωνα με το Άρθρο 6.3.3 κατωτέρω, για σκοπούς της επαλήθευσης την γνησιότητας του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης και για την απενεργοποίηση του. 
6.3 Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των ανωτέρω, το [NCP] αναλαμβάνει: 

6.3.1 να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια (best efforts) για την δημιουργία του Εθνικού Συστήματος [NCP] με επιμελή τρόπο και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το Εθνικό Σύστημα [NCP] και τα Δεδομένα στο Εθνικό Σύστημα [NCP] να προστατεύονται με τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, από, μεταξύ άλλων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, υποκλοπή ή διακοπή της λειτουργίας του·   6.3.2 να καταβάλλει επιμελείς προσπάθειές ώστε να μην εισαχθεί κακόβουλο λογισμικό (malicious software or malware), ή άλλος κώδικας στο EMVS ή σε οποιοδήποτε συστατικό στοιχείο του, μέσω του Εθνικό Συστήματος [NCP]·  6.3.3 σύμφωνα με το Άρθρο 37, παρ. 1, β) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, να θέτει σε εφαρμογή διαδικασίες ασφαλείας που διασφαλίζουν ότι, μόνο οι Χρήστες των οποίων η ταυτότητα, ο ρόλος και η νομιμότητα έχουν επαληθευθεί μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα [NCP] ή να μεταφορτώσουν Δεδομένα στο Εθνικό Σύστημα [NCP]·  6.3.4 σύμφωνα με το Άρθρο 36, παρ. 1, β) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού, το Εθνικό Σύστημα [NCP] προβλέπει την ενεργοποίηση προειδοποίησης στο σύστημα και στον τερματικό σταθμό κατά την επαλήθευση της γνησιότητας ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης, δεν καταστεί δυνατή η επιβεβαίωση της γνησιότητας του εν λόγω μοναδικού κωδικού αναγνώρισης, θα παρακολουθεί συνεχώς το Εθνικό Σύστημα [NCP], για συμβάντα που ενεργοποιούν προειδοποιήσεις για πιθανά περιστατικά παραποίησης και θα προβλέπει άμεση διερεύνηση όλων των πιθανών περιπτώσεων παραποίησης που επισημαίνονται στο σύστημα, όπως απαιτείται από τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό·  6.3.5 σύμφωνα με το Άρθρο 36, παρ. 1, ζ) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και χωρίς επηρεασμό του Άρθρου 35, παρ. 1, η) αυτού και του Άρθρου 6.3.1του παρόντος, το Εθνικό Σύστημα [NCP] θα επιτρέπει την πρόσβαση ελεγμένων χονδρεμπόρων στον κατάλογο των χονδρεμπόρων που αναφέρεται στο Άρθρο 33 παράγραφος 1. 2, η) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού για να διαπιστώσουν το κατά πόσον πρέπει να επαληθεύσουν το μοναδικό κωδικό αναγνώρισης ενός δεδομένου φαρμάκου σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού·  



6.3.6 τον ορισμό ενός βασικού σημείου αναφοράς για την εκπλήρωση αυτών των Όρων· και  6.3.7 την υποστήριξη του Τελικού Χρήστη και την παροχή πρόσβασης σε όλα τα σχετικά υλικά και έγγραφα και πλαίσιο της κατάρτισής του, προκειμένου να επιτρέψει στον Τελικό Χρήστη τη σύνδεση στο Εθνικό Σύστημα [NCP] για τον Σκοπό. 
7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ [NCP] 
7.1 Εσωτερικός έλεγχος (audit) από το [NCP]. Το [NCP] διενεργεί τακτικούς ελέγχους, με τα κατάλληλα μέσα, για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ιδίως για όλες τις πτυχές τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος [NCP]), όπως απαιτείται σύμφωνα με την Οδηγία για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα, τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό και τους παρόντες Όρους. 
8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 
8.1 Ο Τελικός Χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα και όλα τα υποκείμενα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στο Εθνικό Σύστημα [NCP], συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διεπαφών προγραμμάτων εφαρμογής και γραφικών διεπαφών χρήστη [ή οποιουδήποτε άλλου συστατικού στοιχείου του EMVS] , ανήκουν στο [NCP] (ή στους αδειοδότες του), αντίστοιχα στο EMVO, και αδειοδοτούνται (δεν πωλούνται) στον Τελικό Χρήστη. Ο Τελικός Χρήστης δεν έχει δικαιώματα στο ή για το Εθνικό Σύστημα [NCP] , συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε διεπαφών προγραμμάτων εφαρμογής και γραφικών διεπαφών χρήστη ή οποιουδήποτε συστατικού στοιχείου του EMVS, πέραν του δικαιώματος της χρήσης τους για τον Σκοπό σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την Οδηγία για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  8.2 Το [NCP] δηλώνει ότι, διαθέτει επαρκή δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στο Εθνικό Σύστημα [NCP] για να χορηγήσει την άδεια δια του παρόντος σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. 
9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ 
9.1 Σύμφωνα με το Άρθρο 35, παρ. 1, η) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, η δομή του Εθνικού Συστήματος [NCP] είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και των πληροφοριών εμπιστευτικού, από εμπορική άποψη, χαρακτήρα και την κυριότητα και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που παράγονται όταν αλληλοεπιδρά ο Τελικός Χρήστης με αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 38 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού, όπως περιγράφεται πιο κάτω.  9.2 Κατ’ αρχήν, τα δεδομένα που περιέχονται στο EMVS ανήκουν στον Χρήστη ο οποίος δημιουργεί αυτά τα Δεδομένα όταν αλληλοεπιδρά με το EMVS («όποιος δημιουργεί τα Δεδομένα, είναι ιδιοκτήτης των Δεδομένων»). Το EMVS θα κατέχει τα ακόλουθα συστατικά στοιχεία δεδομένων: 

9.2.1 Στατικά δεδομένα (δηλ. πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 33, παράγραφος 2 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού)· και  9.2.2 Δυναμικά δεδομένα, δηλαδή: 
9.2.2.1 την κατάσταση του μοναδικού κωδικού αναγνώρισης, δηλ. ενεργός ή απενεργοποιημένος. Στην περίπτωση ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης που έχει απενεργοποιηθεί, τα δυναμικά δεδομένα περιλαμβάνουν επίσης τις λεπτομέρειες, π.χ. χορηγήθηκε, ανακλήθηκε, κλάπηκε, κλπ. και  



9.2.2.2 αλλαγές στο πλήρες αρχείο («Διαδρομή Ελέγχου») όπως αναφέρεται στο Άρθρο 35, παρ. 1 στοιχείο ζ) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού, το οποίο περιέχει αρχείο όλων των  εργασιών που αφορούν ένα μοναδικό κωδικό αναγνώρισης  ή των Χρηστών που εκτελούν τις εν λόγω πράξεις και της φύσης των ενεργειών αυτών. 
9.3 Σύμφωνα με την αρχή που περιγράφεται πιο πάνω, τα δυναμικά δεδομένα και τα στατικά δεδομένα που περιέχονται στο EMVS ανήκουν στον χειριστής (operator) ο οποίος δημιουργεί τα δεδομένα όταν αλληλοεπιδρά με το σύστημα. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να είναι προσβάσιμες σε κανένα άλλο μέρος του συστήματος, με εξαίρεση τα στατικά δεδομένα και τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση ενός μοναδικού κωδικού αναγνώρισης με μοναδικό σκοπό την επαλήθευση (Άρθρο 38 παράγραφος 1 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού) και χωρίς επηρεασμό του δικαιώματος πρόσβασης από τις αρμόδιες εθνικές αρχές, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 39 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού.  9.4 Τα Δεδομένα που παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα ενός Τελικού Χρήστη (π.χ. στοιχεία πωλήσεων ή συναλλαγών, κινήσεις αποθεμάτων, πληροφορίες τιμολόγησης κλπ.) με ηλεκτρονικά ή χειρωνακτικά μέσα ή καταχωρούνται με αυτά, ανήκουν αποκλειστικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα χωρίς κανένα περιορισμό από τον ενδιαφερόμενο Τελικό Χρήστη. Για να αποφευχθούν αμφιβολίες, αυτό σημαίνει ότι οι φαρμακοποιοί έχουν κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από το δικό τους σύστημα πληροφορικής, ότι οι χονδρέμποροι έχουν κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από το δικό τους σύστημα πληροφορικής και ότι οι κάτοχοι αδειών παρασκευής ή / και κυκλοφορίας έχουν κυριότητα των δεδομένων που παράγονται από το δικό τους σύστημα πληροφορικής .  9.5 Χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό στη χρήση των δεδομένων που παράγονται από το πληροφοριακό σύστημα του Τελικού Χρήστη, όπως προαναφέρθηκε, η πρόσβαση και / ή η χρήση οποιωνδήποτε Δεδομένων (στατικών ή δυναμικών) που εξάγονται, αντιγράφονται ή μεταφορτώνονται από το EMVS για σκοπούς εκτός του πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού πρέπει να συμφωνηθεί από όλους τους ενδιαφερόμενους που έχουν την κυριότητα των δεδομένων αυτών κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.  9.6 Σύμφωνα με το Άρθρο 35, παρ. 1, στοιχείο ζ) του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, το Εθνικό Σύστημα [NCP] διατηρεί μια Διαδρομή Ελέγχου για όλες τις ενέργειες που αφορούν έναν μοναδικό κωδικό αναγνώρισης, τους Χρήστες που εκτελούν τις εν λόγω ενέργειες και τη φύση των ενεργειών. Το [NCP] δεν έχει πρόσβαση στη Διαδρομή Ελέγχου που είναι αποθηκευμένο στο Εθνικό Σύστημα [NCP] και στα Δεδομένα που περιέχονται σε αυτό χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση των νόμιμων κατόχων των δεδομένων (που καθορίζονται σύμφωνα με τα Άρθρα 9.1 έως 9.5 πιο πάνω), εκτός αν εξυπηρετούνται οι σκοποί διερεύνησης πιθανών περιστατικών παραποίησης που έχουν επισημανθεί στο σύστημα σύμφωνα με το  Άρθρο 36 στοιχείο β), το Άρθρου 37 στοιχείο δ) και το Άρθρο 38.2 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού, ή αν εξυπηρετούνται οι σκοποί  χορήγησης πρόσβασης στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με το Άρθρο 39 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού ή για το σκοπό της συντήρησης, των εργασιών επισκευής ή άλλων αλλαγών στο Εθνικό Σύστημα [NCP] που αποδεικνύονται ουσιαστικές και απαραίτητες για τη λειτουργία του. 

9.6.1 Η πρόσβαση και η χρήση των δεδομένων που περιέχονται στη Διαδρομή Ελέγχου θα περιορίζονται αυστηρά σε αυτούς τους σκοπούς, σημειώνοντας ότι ο Εκπρόσωπος [NCP] που θα διεξάγει τη λειτουργία της πρόσβασης στη Διαδρομή Ελέγχου θα περιορίζεται μόνο στα αναγκαία που θα πρέπει να γνωρίζει, όπως απαιτείται για τους ανωτέρω σκοπούς, υπό τον όρο ότι, το [NCP] ενημερώνει τον Εκπρόσωπό του για τους περιορισμούς όσον αφορά στην πρόσβαση και τη χρήση των δεδομένων που περιλαμβάνει τη Διαδρομή Ελέγχου και διασφαλίζει ότι, ο Εκπρόσωπός του δεσμεύεται από ανάληψη υποχρέωσης εμπιστευτικότητας (confidentiality undertaking or 



obligations of confidence), που προστατεύει τα δεδομένα στη Διαδρομή Ελέγχου, τουλάχιστον στο βαθμό που προστατεύονται βάσει των Όρων αυτών. 
9.7 Ο [NCP] θα χορηγεί πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα [NCP] και στα Δεδομένα που περιέχονται σε αυτό, στις αρμόδιες αρχές για το έδαφός του για του σκοπούς που παρατίθενται στο Άρθρο 39 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού και στον βαθμό που αφορούν το έδαφος του [NCP] (το οποίο δύναται να καλύπτει πολλαπλές χώρες στην περίπτωση υπερεθνικού αποθετηρίου), εκτός και εάν απαιτείται αλλιώς από την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και των Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό, ή από άλλη σχετική νομοθεσία που εφαρμόζεται στο [NCP].  9.8 Στις περιπτώσεις πρόσβασης από τις αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στο Άρθρο 9.7, εκτός όπου πραγματοποιείται πρόσβαση στα δεδομένα για σκοπούς διερεύνησης (Άρθρο 39 του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού), ή όπου ρητά απαγορεύεται από τον νόμο ή δεν προβλέπεται σε εφαρμοστέα νομοθεσία, ο κάτοχος των Δεδομένων που περιέχονται στο Εθνικό Σύστημα [NCP] δύναται να ζητήσει να ενημερωθεί για την πρόσβαση στα δεδομένα του από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Το [NCP] θα πρέπει  να επιβεβαιώσει με τις εθνικές αρμόδιες αρχές ότι τέτοια πληροφορία θα μπορεί να δοθεί. Οι τρόποι για την παροχή της πληροφορίας αυτής – συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε καθυστέρησης για την παροχή της πληροφορίας – θα ορίζονται από τον [NCP], με δική του διακριτική ευχέρεια, σύμφωνα με οποιεσδήποτε κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, δηλαδή οι ανάλογες ικανότητες ενημέρωσης (reporting capabilities), η ανάπτυξή, χρήση και το σχετικό τους κόστος θα αποφασιστούν σε εθνικό επίπεδο. 
10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
10.1 Το [NCP] και ο Τελικός Χρήστης, το καθένα σε σχέση με τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που λαμβάνει από το άλλο Μέρος, αναλαμβάνουν να: 

10.1.1 λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να εμποδίζουν την αντιγραφή, κλοπή ή άλλου είδους κατάχρηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του άλλου Μέρους που είναι στην κατοχή, φύλαξη ή έλεγχό του·  10.1.2 να διατηρούν μυστικές και εμπιστευτικές τις πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα του άλλου Μέρους και χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, να μην αποκαλύπτουν αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν ρητά επιτρέπεται από τους παρόντες Όρους ή από την Οδηγία για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό·  10.1.3 να ασκούν τον ίδιο βαθμό επιμέλειας και προστασίας όσον αφορά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου Μέρους που ασκεί σε σχέση με τις δικές του ιδιόκτητες και εμπιστευτικές αντίστοιχες πληροφορίες αλλά, σε καμία περίπτωση με λιγότερη από την καλύτερη δυνατή φροντίδα·  10.1.4 να χρησιμοποιούν μόνο τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου Μέρους για τον Σκοπό ή, όπως προβλέπεται διαφορετικά στην Οδηγία για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό, και να εξαιρείται οποιοσδήποτε άλλος σκοπός·   10.1.5 να λαμβάνουν όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποτρέψουν τυχόν μη εξουσιοδοτημένη κατάχρηση, αποκάλυψη, κλοπή ή άλλη απώλεια των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και να ειδοποιούν αμέσως το άλλο Μέρος μόλις λάβουν γνώση αυτών και επίσης, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μειώσουν τις επιπτώσεις τέτοιων μη εξουσιοδοτημένων καταχρήσεων, αποκαλύψεων, κλοπής ή άλλης απώλειας. 



10.2 Οι περιορισμοί στη χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως ορίζονται πιο πάνω, δεν επεκτείνονται σε πληροφορίες οι οποίες: 
10.2.1 είναι ή γίνονται γνωστές στο κοινό χωρίς να παραβιάζονται οι παρόντες Όροι·  10.2.2 λαμβάνονται νόμιμα από το άλλο Μέρος σε μη εμπιστευτική βάση μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος ή έχουν παραληφθεί νομίμως από το [NCP] ή τον Τελικό Χρήστη σε μη εμπιστευτική βάση πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, από ένα τρίτο μέρος·  10.2.3 αναπτύσσονται ανεξάρτητα από το [NCP] ή τον τελικό χρήστη·  10.2.4 απαιτούνται να αποκαλυφθούν από το νόμο, με δικαστικό ή κυβερνητικό διάταγμα, υπό την προϋπόθεση ότι, πριν γίνει αυτή η αποκάλυψη, το [NCP] ή ο Τελικός Χρήστης, εάν επιτρέπεται, δίδει ειδοποίηση αυτής αμέσως στο άλλο Μέρος και παρέχει στο άλλο Μέρος εύλογο χρονικό διάστημα κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ούτως ώστε να μπορεί να ζητήσει έκδοση προστατευτικού διατάγματος ή άλλη κατάλληλη θεραπεία, ή να παραιτηθεί του δικαιώματος επίκλησης υποχρέωσης συμμόρφωσης (waive compliance) με τις πρόνοιες μη αποκάλυψης των παρόντων Όρων. Σε αυτή την περίπτωση, το [NCP] ή ο Τελικός Χρήστης θα συνεργάζονται με το άλλο Μέρος, με όλα τα νομικά μέσα, προκειμένου να περιορίσουν τις επιπτώσεις της αποκάλυψης και να αποτρέψουν την αποκάλυψη άλλων Εμπιστευτικών Πληροφοριών. και  10.2.5 θα πρέπει να αποκαλύπτονται απαραίτητα για το Σκοπό. 

10.3 Το [NCP] λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα όσον αφορά στην προστασία της ταυτότητας των Τελικών Χρηστών, χωρίς επηρεασμό της υποχρέωσης του NCP να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι το Εθνικό Σύστημα NCP θα χρησιμοποιείται και θα λειτουργεί για την ολότητα της Περιόδου της παρούσας Συμφωνίας για τους Σκοπούς, σύμφωνα με (i) την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό και (ii) την παρούσα Συμφωνία. 
11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
11.1 Καμία εγγύηση. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, το Εθνικό Σύστημα [NCP] παρέχεται «ως έχει» και το [NCP] δεν παρέχει καμία εγγύηση, είτε ρητή είτε σιωπηρή, είτε θεσμική, σχετικά ή σχετικό με αυτό. Συγκεκριμένα, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του [NCP] βάσει της Οδηγίας για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα της ΕΕ και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού, το [NCP] δεν εγγυάται ότι το Εθνικό Σύστημα [NCP] θα είναι χωρίς σφάλματα ή ελαττώματα (error and defect free) (είτε αυτά είναι εμφανή είτε είναι μη εμφανή/κρυφά) ή ότι θα λειτουργεί αδιάληπτα.  11.2 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, το [NCP] προβαίνει σε συγκεκριμένη αποποίηση όλων των σιωπηρών εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων που αφορούν στην κατάσταση, την ποιότητα, την επίδοση, την ικανοποιητική ποιότητα, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για τον συγκεκριμένο σκοπό (ακόμη και αν το [NCP] έλαβε γνώση για το σκοπό), συμπεριλαμβανομένων των μη εμφανών ή κρυφών ελαττωμάτων, σε σχέση με οποιοδήποτε μέρος του Εθνικού Συστήματος [NCP].  11.3 Αποκλεισμός έμμεσων ζημιών. Με την επιφύλαξη των Άρθρων 11.1 και 11.2 πιο πάνω, κανένα Μέρος δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε απαιτήσεις, διαδικασίες, αποζημιώσεις, έξοδα, δαπάνες ή ζημιές που είναι έμμεσες ή επακόλουθες, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας κερδών, απώλειας οφέλους, απώλειας κύκλου εργασιών, απώλειας εισοδήματος, απώλειας αποταμίευσης, απώλειας σύμβασης, απώλειας χρήσης, απώλειας επιχειρηματικής ή διακοπής των εργασιών της επιχείρησης, απώλειας ευκαιρίας, απώλειας φήμης και πελατείας, απώλειας δεδομένων, απώλειας πελατείας, 



αξίωσης τρίτου ή οποιασδήποτε άλλης έμμεσης, ειδικής, περιστασιακής ή επακόλουθης αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής («Έμμεσες Ζημίες»), είτε βασίζονται σε παράβαση σύμβασης, αστικό αδίκημα (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας και της [βαριάς αμέλειας]), παράβασης θεσμικού καθήκοντος, κρυφής ή μη εμφανούς βλάβης ή άλλως, ανεξάρτητα από το αν οι ζημίες ήταν προβλέψιμες, συνδέονται ή προκύπτουν από την πρόσβαση ή τη χρήση του Εθνικού Συστήματος [NCP].  11.4 Επιπρόσθετα, χωρίς επηρεασμό  των υποχρεώσεων του [NCP] βάσει της Οδηγίας για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα της ΕΕ και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού, το [NCP] δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του Τελικού Χρήστη για οποιαδήποτε ζημία που προκλήθηκε από τρίτους που έχουν πρόσβαση, μεταφορτώνουν Δεδομένα στο ή από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο (για παράδειγμα κατασκευαστές ή παράλληλοι διανομείς ή άλλοι NMVO και οι Τελικοί τους Χρήστες), συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσων ή έμμεσων συνεπειών από ανακριβή, ελλιπή ή αλλοιωμένα δεδομένα ή οποιουδήποτε κακόβουλου λογισμικού ή άλλου κώδικα που μεταφέρεται, ή μεταφορτώνεται στο ή από το Εθνικό Σύστημα [NCP] από αυτά τα τρίτα μέρη.  11.5 Ανώτατο όριο ευθύνης. Η μέγιστη συνολική ευθύνη του [NCP] έναντι του Τελικού Χρήστη που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς τους Όρους, για ζημίες, ανεξάρτητα από το πως προκύπτουν ή προκλήθηκαν, ανεξάρτητα από το αν προκύπτουν από παράβαση σύμβασης ή από αστικό αδίκημα, αμέλεια, κρυφά ή μη εμφανή ελαττώματα, σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 100 ευρώ.   11.6 Αποκλεισμός. Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη των Μερών: 
11.6.1 για απάτη ή ηθελημένη κακή συμπεριφορά (wilful misconduct)·  11.6.2 για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλεια του συμβαλλόμενου Μέρους ή από τους Εκπροσώπους τους·  11.6.3 για παραβίαση της νομοθεσίας κατά της δωροδοκίας· και  11.6.4 για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να περιοριστεί ή να αποκλειστεί βάσει του εφαρμοστέου δικαίου. 

11.7 Ζημίες που υπέστησαν άλλοι Χρήστες του Εθνικού Συστήματος [NCP]. Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οποιεσδήποτε τυχόν απώλειες που υπέστησαν οποιοιδήποτε άλλοι Χρήστες του Εθνικού Συστήματος [NCP] σε σχέση με αυτούς τους Όρους θα θεωρούνται ως πραγματικές απώλειες που έχει υποστεί το [NCP] σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και το [NCP] θα δικαιούται να ανακτήσει τέτοιες απώλειες απευθείας από τον Τελικό Χρήστη σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 11. 
12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
12.1 Η αρχική διάρκεια των παρόντων Όρων είναι 12 μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, αλλά δεν υπερβαίνει την Φάση Λειτουργίας του EMVS. Μετά την αρχική διάρκεια, οι παρόντες Όροι θα ανανεωθούν σιωπηρά για επιπρόσθετες χρονικές περιόδους δώδεκα μηνών, εκτός αν οποιοδήποτε από τα μέρη αντιταχθεί στην ανανέωση αυτή αποστέλλοντας γραπτή ειδοποίηση προς την άλλη τουλάχιστον 90 [ενενήντα] ημέρες πριν από την ημερομηνία ανανέωσης.  12.2 Χωρίς επηρεασμό άλλων έννομων μέσων στο εφαρμοστέο δίκαιο, κάθε Μέρος δικαιούται να διαλύσει αμέσως τους παρόντες Όρους, με δικό του δικαίωμα και χωρίς προηγούμενη παρέμβαση οποιουδήποτε δικαστηρίου ή διαιτητικού οργάνου, χωρίς αποζημίωση, με απλή κοινοποίηση στο άλλο Μέρος, εάν: (i) το τελευταίο παραβιάζει οποιαδήποτε ουσιώδη υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες Όρους 



και, (ii) το παραβιάζον Μέρος δεν θεραπεύει την εν λόγω παραβίαση εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών αφότου ζητηθεί εγγράφως η θεραπεία αυτή, εάν η παραβίαση αυτή δύναται να θεραπευτεί.   12.3 Με την επιφύλαξη των πιο πάνω, το [NCP] δικαιούται να τερματίσει αμέσως τους παρόντες Όρους, χωρίς αποζημίωση, (i) εάν τερματιστεί ή λήξει η σύμβαση μεταξύ του EMVO και του [NCP] για τη χρήση του Ευρωπαϊκού Κόμβου από το [NCP] για οποιονδήποτε λόγο, ή (ii) εάν ο Τελικός Χρήστης δεν είναι πλέον εξουσιοδοτημένος ή δεν δικαιούται πλέον να προμηθεύει φάρμακα στο κοινό όπως προβλέπεται στην Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  12.4 Η λήξη ή ο τερματισμός αυτών των Όρων δε θα επηρεάσει τις διατάξεις που με τους όρους και την έννοια τους έχουν συνεχιζόμενο χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 14.4 πιο κάτω. 
13. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ [NCP] 
13.1 Το [NCP] (ή οι αδειοδότες του) μπορεί να εφαρμόζει ενημερώσεις, αλλαγές ή / και τροποποιήσεις στο Εθνικό Σύστημα [NCP] ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα ακόλουθα κατά τη διάρκεια της Φάση Λειτουργίας του EMVS.  13.2 Σχετικά Aντικείμενα (Relevant Artifacts) 
Για την Φάση Λειτουργίας του EMVS, το [SDK / API] και οι ενημερώσεις ή τροποποιήσεις του [SDK / API] θα παρέχονται, από καιρό σε καιρό, από το [NCP] στον Τελικό Χρήστη σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

13.2.1 αντίγραφο της τεκμηρίωσης [SDK / API] - [αναφορά εγγράφου] σε ηλεκτρονική μορφή. 
13.3 Κοινοποίηση του [SDK / API] 
Το [SDK / API] θα κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [σημείο επαφής] που έχει κατονομαστεί από τον Τελικό Χρήστη, με αντίγραφο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κοινοποιήθηκε από τον Τελικό Χρήστη στο [NCP] με αντίγραφο στο Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) του NCP για σκοπούς καταγραφής.  
13.4 Διαχείριση Έκδοσης 
Οποιεσδήποτε ενημερώσεις και αλλαγές σε αυτά τα αντικείμενα (artifacts) ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης έκδοσης παρόμοια με την ITIL V3 ή νεότερη έκδοση. Η διαχείριση απελευθέρωσης διαφοροποιείται μεταξύ Επείγουσας Επιδιόρθωσης, Μικρής Έκδοσης και Μεγάλης Έκδοσης. 
(i) Επείγουσα Επιδιόρθωση 
Η Επείγουσα Επιδιόρθωση χρησιμοποιείται για να διορθώνει επείγοντα σφάλματα στο NMVS ή στις διεπαφές. Οι απειλές κατά της ασφάλειας των δεδομένων, της ακεραιότητας των δεδομένων ή της ασφάλειας του συστήματος θεωρούνται ρητά ως επείγοντα σφάλματα. Οι Επείγουσες Διορθώσεις περιλαμβάνουν συνήθως διορθώσεις για συγκεκριμένο σκοπό (hot fixes) ή / και διορθώσεις σφαλμάτων (bug fixes). Λόγω της φύσης των απειλών που πρέπει να αποκρουστούν, ο χρόνος είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Επομένως, οι Επείγουσες Διορθώσεις μπορούν να εφαρμοστούν πριν από τη διανομή του [SDK / API]. Παρόλα αυτά, τα σχετικά συνδεδεμένα μέρη πρέπει να ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν για την Επείγουσα Επιδιόρθωση. Λόγω της φύσης του περιγραφόμενου συστήματος, η συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις (backward compatibility) αποτελεί ουσιαστική πτυχή κάθε αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών έκτακτης ανάγκης. 
(ii) Μικρή Έκδοση 



Η Μικρή Έκδοση χρησιμοποιείται για τη απελευθέρωση ενός συνόλου μικρότερων βελτιώσεων, διορθώσεων ή / και γνωστών σφαλμάτων. Συνήθως, μια Μικρή Έκδοση δεν περιλαμβάνει αλλαγές των διεπαφών. Εάν συμπεριληφθούν τέτοιες αλλαγές, είναι συμβατές με τις προηγούμενες εκδόσεις. Οι Μικρές Εκδόσεις θα διανέμονται τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ. 
(iii)Μεγάλη Έκδοση 
Μια Μεγάλη Έκδοση χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη νέων λειτουργιών και / ή διαδικασιών. Η συμβατότητα με προηγούμενες εκδόσεις δεν είναι απαραίτητη. Μετά από μια μεταβατική περίοδο, μια Μεγάλη Έκδοση αντικαθιστά εντελώς την προηγούμενη Μεγάλη Έκδοση. Οι  Μεγάλες Εκδόσεις θα διανεμηθούν τουλάχιστον [60] ημερολογιακές ημέρες πριν τεθούν σε ισχύ. 
13.5 Εάν η ανάπτυξη ή η εγκατάσταση τέτοιων ενημερώσεων, αλλαγών ή / και τροποποιήσεων στο Εθνικό Σύστημα [NCP] συνεπάγεται (προσωρινό) περιορισμό ή διακοπή της πρόσβασης του Τελικού Χρήστη σε τμήματα ή σε ολόκληρο το Εθνικό Σύστημα [NCP] τότε, το [NCP] θα παρέχει στον Τελικό Χρήστη μια εύλογη προηγούμενη προειδοποίηση που επιτρέπει μετριασμό του αντικτύπου και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση οποιουδήποτε περιορισμού ή διακοπής.  13.6 Όλες οι ενημερώσεις, αλλαγές ή τροποποιήσεις θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του [NCP] (ή των αδειοδοτών του).  13.7 Όλες οι εργασίες συντήρησης, επισκευής, αλλαγών, ενημερώσεων, τροποποιήσεων και τροποποιήσεων οποιασδήποτε φύσης στο Εθνικό Σύστημα [NCP] πραγματοποιούνται στη διακριτική ευχέρεια του [NCP], με την επιφύλαξη του Άρθρου 13.1 πιο πάνω. 
14. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
14.1 Ο Τελικός Χρήστης δεν μπορεί να εκχωρήσει αυτούς τους Όρους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του [NCP] και οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση της παρούσας διάταξης θα είναι άκυρη. Το [NCP] μπορεί να εκχωρήσει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους χωρίς τη συγκατάθεση του Τελικού Χρήστη ανά πάσα στιγμή, συμφωνώντας ότι το [NCP] θα ενημερώσει τον Τελικό Χρήστη σχετικά για οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση και τους λόγους για αυτή, όσο πιο σύντομα γίνεται.  14.2 Ο Τελικός Χρήστης πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και εξοπλισμό που είναι αναγκαίες για τη χρήση και πρόσβαση του Εθνικού Συστήματος [NCP] ή οποιουδήποτε άλλου συστατικού στοιχείου του EMVS, συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου εξοπλισμού πληροφορικής και συνδέσεων στο Διαδίκτυο, με ρίσκο και δαπάνη αποκλειστική του Τελικού Χρήστη.  14.3 Ο Τελικός Χρήστης πρέπει πρώτα να αναφέρει τα συμβάντα που έχει παρατηρήσει σε σχέση με τη χρήση και την πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα [NCP] ή σε οποιοδήποτε άλλο συστατικό στοιχείο του EMVS στον αντίστοιχο πάροχο του λογισμικού πληροφορικής του.  14.4 Οι διατάξεις των παρόντων Όρων, οι οποίες από τη φύση τους θα πρέπει να παραμείνουν σε ισχύ μετά τον τερματισμό, περιλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, των άρθρων 8, 9, 10 και 11, παραμένουν σε ισχύ για περίοδο 5 ετών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος των παρόντων Όρων, εκτός εάν συμφωνηθούν παρατάσεις ή διατάξεις μεταξύ του [NCP] και του Τελικού Χρήστη και/ή προκύπτουν από τις μελλοντικές συμβατικές σχέσεις και εκτός εάν έχουν προηγουμένως τερματιστεί.  14.5 Με τον τερματισμό αυτών των Όρων, ο Τελικός Χρήστης πρέπει να καταστρέψει όλα τα αντίγραφα του Εθνικού Συστήματος [NCP], οποιουδήποτε άλλου συστατικού στοιχείου του EMVS και των σχετικών εγγράφων που έχει στην κατοχή του (εφόσον υπάρχουν), εκτός εάν απαιτείται η διατήρηση τέτοιων 



αντιγράφων για τη συμμόρφωση του Τελικού Χρήστη με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό ή σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, περίπτωση κατά την οποία ο Τελικός Χρήστης θα ενημερώνει το [NCP] για αυτή τη νομική αυτή υποχρέωση και θα διατηρεί όλα τα αντίγραφα σε ασφαλείς συνθήκες.  14.6 Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσία 
Οι παρόντες Όροι και οποιαδήποτε συμβατικά ή μη-συμβατικά (συμπεριλαμβανομένων και των προ-συμβατικών) θέματα σε σχέση με τη σύναψή τους, την εγκυρότητα, την ερμηνεία, την επιβολή, την εκτέλεση και τον τερματισμό τους, διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών που προκύπτει από ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους και / ή τη σύναψή τους, την ισχύ, την ερμηνεία, την επιβολή, την εκτέλεση και τον τερματισμό τους, υποβάλλεται και τελικά αποφασίζεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
15. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Όπως χρησιμοποιούνται στις διατάξεις αυτές, οι ακόλουθοι όροι που ξεκινούν με κεφαλαίο θα έχουν τις ερμηνείες που αναφέρονται παρακάτω: 
15.1 Εμπιστευτικές Πληροφορίες σημαίνουν: 
(i) όλες οι πληροφορίες οποιασδήποτε φύσεως (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, όλων των δεδομένων, εμπορικών μυστικών, τεχνογνωσίας, επιχειρηματικών πληροφοριών, σχεδίων, εκθέσεων, αναλύσεων, μελετών, σχεδίων, υποδειγμάτων, μοντέλων, εννοιών (concepts), ιδεών, ανακαλύψεων, τεχνικών, σκίτσων, εργαλείων, προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, διαγραμμάτων ροής, διαδικασιών, χρονοδιαγραμμάτων, προδιαγραφών και τεχνικών και ποιοτικών πρότυπων (όπως προσχέδια συμβολαίων και υπογεγραμμένα συμβόλαια, επαγγελματικά ή / και οικονομικά αρχεία, δείγματα, αλληλογραφία, παρουσιάσεις)), με οποιαδήποτε στήριξη και σε οποιοδήποτε σχήμα, μορφή ή μέσο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γραπτών, προφορικών, γραφικών, ηλεκτρονικών, σελίδων html, εικόνων, ήχου, βίντεο), 
που ένα μέρος γνωστοποιεί στο μέρος που τις παραλαμβάνει ή στις οποίες το μέρος που το παραλαμβάνει αποκτά πρόσβαση, και οι οποίες σχετίζονται με το EMVS, την ανάπτυξή, την εφαρμογή, τον έλεγχο ή τη λειτουργία του, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των αντίστοιχων πληροφοριών των μελών του EMVO, τα μέλη  [NCP], τρίτα μέρη που εμπλέκονται στην ανάπτυξη, εφαρμογή, έλεγχο ή λειτουργία του Εθνικού Συστήματος [NCP] και των Τελικών Χρηστών: 
(ii) όλα τα Δεδομένα· 
(iii) όλες τις πληροφορίες και το λογισμικό για το ή που σχετίζεται με το Εθνικό Σύστημα NCP  (συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής του Εθνικού Συστήματος [NCP])· και 
(iv) οποιεσδήποτε πληροφορίες οι οποίες, εάν δεν περιγράφονται διαφορετικά πιο πάνω, ορίζονται από το Μέρος το οποίο τις αποκαλύπτει (disclosing Party) ως εμπιστευτικές ή είναι τέτοιες που ο μέσος λογικός άνθρωπος θα τις εκλάμβανε ως εμπιστευτικές. 
15.2 Δεδομένα σημαίνουν όλες οι πληροφορίες που μεταφορτώνονται, επεξεργάζονται, διαβιβάζονται, παράγονται ή αποθηκεύονται μέσω του EMVS, όπως προβλέπεται στην Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και στον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ειδικά στο Άρθρο 33, παράγραφος 2), ανεξάρτητα από το εάν τέτοια Δεδομένα αποθηκεύονται στον Ευρωπαϊκό Κόμβο ή σε ένα Εθνικό Σύστημα και εάν αυτά περιλαμβάνουν ή όχι Προσωπικά Δεδομένα.  



15.3 Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός σημαίνει ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/161 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2015, ο οποίος συμπληρώνει την Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θεσπίζοντας λεπτομερείς κανόνες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που εμφανίζονται στη συσκευασία φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση.  15.4 Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος σημαίνει η ημερομηνία κατά την οποία ο Τελικός Χρήστης αποδέχεται τους παρόντες Όρους σύμφωνα με το πιο πάνω Άρθρο.   15.5 Φάση Εφαρμογής του EMVS σημαίνει η περίοδος εφαρμογής του συστήματος σε περιορισμένη κλίμακα (ramp-up period for the limited scale) και τον προκαταρκτικό τρόπο λειτουργίας ενός μέρους του EMVS, η οποία θα λήγει αυτόματα στις 8 Φεβρουαρίου 2019, στις 23:59:59 CET.  15.6 Φάση Λειτουργίας του EMVS σημαίνει ο πλήρης (καθημερινός) τρόπος λειτουργίας του EMVS, ο οποίος αρχίζει στις 9 Φεβρουαρίου 2019, στις 00:00 CET και διέπεται από την παρούσα Συμφωνία.  15.7 Εκπρόσωπος Τελικού Χρήστη σημαίνει κάθε εξουσιοδοτημένος διευθυντής, αξιωματούχος ή υπάλληλος του Τελικού Χρήστη.  15.8 Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα σημαίνει η Οδηγία 2011/62 /ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί Κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και, κατά περίπτωση, τους σχετικούς εθνικούς νόμους εφαρμογής στα σχετικά Κράτη Μέλη του ΕΟΧ.  15.9 Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος είναι το συστατικό στοιχείο του EMVS υπό την ευθύνη του EMVO που λειτουργεί ως κεντρικός δρομολογητής πληροφοριών και δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 32, παρ. 1, α) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού για τη διαβίβαση δεδομένων προς και από τα Εθνικά Συστήματα· δημιουργείται και διευθύνεται από τον EMVO.  15.10 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων ή «EMVO» είναι η μη κερδοσκοπική νομική οντότητα που έχει συσταθεί για να δημιουργήσει και να διευθύνειτον Ευρωπαϊκό Κόμβο σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  15.11 Ευρωπαϊκό Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων ή «EMVS» σημαίνει το Ευρωπαϊκό σύστημα για την επαλήθευση φαρμάκων που θα δημιοιυργηθεί και θα διευθύνεται σύμφωνα με το Κεφάλαιο VII του Κατ ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού· αποτελείται από τον Ευρωπαϊκό Κόμβο και τα Εθνικά Συστήματα και επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επαληθεύουν την γνησιότητα φαρμάκων σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  15.12 Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας σημαίνουν οποιαδήποτε ή όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα επί εφευρέσεων, υποδείγματα χρησιμότητας, καταχωρημένα σχέδια, δικαιώματα σχεδίου, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, δικαιώματα δημιουργού, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων, εμπορικές και επιχειρησιακές επωνυμίες, τεχνογνωσία (know-how), δικαιώματα λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιδιόκτητο υλικό μάρκετινγκ, εμπορικά μυστικά και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα διανοητικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλες τις κληρονομικές και ηθικές πτυχές του, καθώς και οποιαδήποτε εφαρμογή αυτού, οπουδήποτε στον κόσμο (είτε είναι εγγεγραμμένο είτε όχι).  



15.13 ITIL V3 σημαίνει την τρίτη έκδοση της Βιβλιοθήκης Υποδομής Τεχνολογίας Πληροφοριών (Information Technology Infrastructure Library), μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη συλλογή βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση της τεχνολογίας των πληροφοριών.  15.14 Εθνικοί Οργανισμοί Επαλήθευσης Φαρμάκων ή «NMVO(s)»" σημαίνουν οι μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες εγκατεστημένες στην Ένωση που είναι υπεύθυνες για να δημιουργήσοον και να διευθύνουν   ένα εθνικό και/ή υπερεθνικό αποθετήριο (αποθετήρια) σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  15.15 Το Εθνικό Σύστημα (Επαλήθευσης Φαρμάκων) ή το «NMVS» σημαίνει το εθνικό ή υπερεθνικό αποθετήριο του EMVS σύμφωνα με το Άρθρο 32, παρ. 1, β) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού υπό την ευθύνη ενός NMVS· συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κόμβο και επιτρέπει στους Τελικούς Χρήστες να επαληθεύουν την γνησιότητα των φαρμάκων σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  15.16 [NCP] [ή National Contract Partner] σημαίνει τον ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Κ.Ο.Ε.Φ.), το οποίο είναι Μέρος αυτών των Όρων.  15.17 Εθνικό Σύστημα (Επαλήθευσης Φαρμάκων) [NCP]  ή « NMVS [NCP]» σημαίνει το Εθνικό Σύστημα Επαλήθευσης Φαρμάκων που υπάγεται στην αρμοδιότητα του [NCP].  15.18 Εκπρόσωπος [NCP] σημαίνει ο εξουσιοδοτημένος διευθυντής, αξιωματούχος, υπάλληλος, αντιπρόσωπος ή εταιρεία πληροφορικής [NCP].  15.19 Προσωπικά Δεδομένα σημαίνουν οποιεσδήποτε και όλες οι πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕU) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018 και οι εθνικές νομοθεσίες που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 2016/679, όπου εφαρμόζεται.  15.20 SDK / API σημαίνει τα τεχνικά έγγραφα για τον καθορισμό της σύνδεσης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του Τελικού Χρήστη και του Εθνικού Συστήματος NCP που είναι διαθέσιμα για τον Τελικό Χρήστη (ή ένα τρίτο μέρος, όπως υποδεικνύεται από αυτό) στην πύλη ανάπτυξης που παρέχεται από το NCP.  15.21 Παραβίαση Ασφαλείας σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη λειτουργία του EMVS, συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται σε, οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας η οποία οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα Δεδομένα ή (άλλες) Εμπιστευτικές Πληροφορίες, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη μεταφόρτωση δεδομένων ή η μεταφόρτωση παράνομων δεδομένων στο EMVS.  15.22 Όροι σημαίνει οι Όροι που συνάπτονται μεταξύ του [NCP] και του Τελικού Χρήστη σχετικά με τη χρήση και την πρόσβαση του Τελικού Χρήστη στο Εθνικό Σύστημα [NCP] με σκοπό την επαλήθευση της γνησιότητας των φαρμάκων που φέρουν τον μοναδικό κωδικό αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό.  15.23 Χρήστης(ες) σημαίνει οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος χρήστης, συμπεριλαμβανομένου του Τελικού Χρήστη, του EMVS ή του Εθνικού Συστήματος, όπως αναφέρεται στην Οδηγία της ΕΕ για τα Ψευδεπίγραφα Φάρμακα και τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό. 


