
 

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

          

      Δια της παρούσας ενημέρωσης, η επιστημονική Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, επιθυμεί 

να σας ενημερώσει για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της 

αίτησής σας για την υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τη μελέτη και έρευνα 

που σχετίζεται με την Ογκολογία, στην οποία ενδέχεται να συμμετέχετε. Η ΕΟΠΕ, βάσει των 

καταστατικών και ιδρυτικών της στόχων, οργανώνει και συντονίζει ερευνητικές προσπάθειες που 

αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, ανοσοβιολογίας και 

επιδημιολογίας των νεοπλασιών.  

Για τους ανωτέρω λόγους καθώς και για την καλύτερη αξιολόγησή της αίτησής σας και βάσει του 

τροποποιημένου κανονισμού Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΕΟΠΕ, σας ζητούνται τα 

κατωτέρω αναφερόμενα προσωπικά σας δεδομένα. Γίνεται αντιληπτό δε ότι χωρίς την αποστολή των 

απαραίτητων αυτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα είναι εφικτή η εξέταση και αξιολόγηση 

της αίτησής σας από την αρμόδια  Επιστημονική Επιτροπή Υποστήριξης Προγραμμάτων και συναφώς η 

αίτησή σας θα απορριφθεί ελλείψει των απαραίτητων δεδομένων για την αξιολόγησή σας. Γίνεται, 

ακόμη, γνωστό ότι η ΕΟΠΕ σέβεται και τηρεί πιστά τις προσταγές της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής 

νομοθεσίας που διέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνακόλουθα, καθίσταται 

σαφές το γεγονός ότι η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται τηρουμένης 

της αρχής της αναλογικότητας, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται, της 

εμπιστευτικότητας, καθώς επίσης και της ακεραιότητας.  

Περαιτέρω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται 
στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR). Πιο 
συγκεκριμένα μπορείτε:   

- να λάβετε γραπτή απάντηση σε ερώτημά σας, εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν 
αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,   

- να ενημερωθείτε εκ νέου χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, για όλα τα δεδομένα 
που σας αφορούν, την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις 
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κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη 
ενημέρωση ή πληροφόρησή σας,   

- να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η 
επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις GDPR, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς 
χαρακτήρα των δεδομένων και την κοινοποίηση σε τρίτους της παραπάνω διόρθωσης, διαγραφής ή 
δέσμευσης εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες, ή εφόσον 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους 
οποίους συλλέχθηκαν,  

- να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την δια του παρόντος χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας, 

- να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που σας  αφορούν, 

- να γνωρίζετε την ταυτότητα μας ως υπεύθυνης επεξεργασίας,  

- να προβάλλετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη 
χρήση αυτών για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς (εμπορική επικοινωνία και διεξαγωγή έρευνας 
αγοράς), 

- Να ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα που υφίστανται επεξεργασία για τους προαναφερθέντες λόγους είναι τα 
εξής: 

 

1) Επώνυμο 

2) Όνομα 

3) Πατρώνυμο 

4) Ημερομηνία γέννησης 

5) Διεύθυνση οικίας 

6) Τηλέφωνο οικίας 

7) Κινητό 

8) e-mail 

9) Τίτλος τωρινής θέσης  

10) Εργασιακός χώρος 

11) Βιογραφικό σημείωμα ερευνητή και συνερευνητή 

12) Επιστολή συγκατάθεσης  

13) Έγγραφο ενημέρωσης ασθενούς & Έγγραφο συγκατάθεσης ασθενούς 

14) Υπεύθυνη Δήλωση Επιστημονικού Υπευθύνου 
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Σημειώνεται ότι με την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης για την ενίσχυση ερευνητικού 

προγράμματος καθώς και των απαραίτητων ως άνω δικαιολογητικών καλείστε να συναινέσετε στην 

επεξεργασία των ως προσωπικών σας δεδομένων εκ μέρους της Ε.Ο.Π.Ε. προς τον σκοπό αξιολόγησης 

της αίτησης σας για την ενίσχυση ερευνητικού προγράμματος.    

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή αλλαγή 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων), ή την ανάκληση της συγκατάθεσης  μπορείτε να 
επικοινωνήσετε εγγράφως με την ΕΟΠΕ η οποία αποτελεί Υπεύθυνη Επεξεργασίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου privacy@hesmo.gr καθώς και στον αριθμό 210 6457971.  
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