
 
 

Ενημέρωση Μελών της ΕΟΠΕ αναφορικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και την 

κοινοποίησή τους σε τρίτους 

 

Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα, η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας,  εφεξής «ΕΟΠΕ», επιθυμεί να σας 

ενημερώσει αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και την κοινοποίησή τους σε 

τρίτους, όπως  για παράδειγμα σε άλλες επιστημονικές εταιρείες, σε εταιρείες διοργάνωσης συνεδρίων, ταξιδιωτικούς 

οργανισμούς ενώ σε περίπτωση εκλογής σας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ ορισμένα  προσωπικά σας 

δεδομένα, όπως  το ονοματεπώνυμο σας και η ειδικότητά σας θα κοινοποιηθούν σε δημόσιους φορείς, όπως το 

Υπουργείο Υγείας στο πλαίσιο ενημέρωσης συναφών με την δραστηριότητά μας φορέων, που αποστέλλεται μετά την 

πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών της, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου (σε περίπτωση που είστε τακτικό 

μέλος), καθώς επίσης και  σε τρίτους, όπως σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, κλινικές, εργαστήρια, Πανεπιστήμια, Ιατρούς-

μέλη της ΕΟΠΕ, φαρμακευτικές εταιρείες.  

Η ΕΟΠΕ, δια της παρούσης επιθυμεί να σας ενημερώσει ότι έχει επικαιροποιήσει το σύνολο των εσωτερικών 

διαδικασιών της, οι οποίες αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με βάση 

τις επιταγές του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679.  

Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα, ούτως ώστε να 

διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται για συγκεκριμένους σκοπούς. Η ΕΟΠΕ 

συλλέγει και διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την επικοινωνία μας, όπως για παράδειγμα το e-

mail σας, με σκοπό την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (newsletter), ή μηνυμάτων με στόχο την ενημέρωσή σας για 

ογκολογικά νέα, δράσεις, αρχαιρεσίες, καθώς και για επιστημονικές μας εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Περαιτέρω, 

σας γνωρίζουμε ότι ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε σε τρίτους που σχετίζονται με τις δράσεις της ΕΟΠΕ και 

αναλαμβάνουν λ.χ. τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων ή συνεδρίων, προσωπικά σας δεδομένα, τηρώντας 

τις αρχές της υπευθυνότητας, της εμπιστευτικότητας και της ελαχιστοποίησης, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή και 

εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εφόσον η εν λόγω διαβίβαση απαιτείται για 

την εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών επεξεργασίας (πχ. η συμμετοχή σας σε επιστημονικές εκδηλώσεις, ή δράσεις 

που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει ή συμμετέχει η ΕΟΠΕ). Η ΕΟΠΕ, συναφώς, δε γνωστοποιεί, παρά μόνο εκείνα τα 

προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκτέλεση κάθε ενέργειας, όπως ενδεικτικά 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Τέλος, ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα (όπως στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση 

εργασίας, στοιχεία εκπαίδευσης κ.ο.κ.) θα είναι διαθέσιμα και στα λοιπά μέλη της ΕΟΠΕ. Σε περίπτωση που δεν 

επιθυμείτε προσωπικά δεδομένα σας να γνωστοποιούνται σε άλλα μέλη της ΕΟΠΕ μπορείτε να μας το 

γνωστοποιήσετε με σχετική προφορική ή γραπτή σας δήλωση.  

Σας ενημερώνουμε, επιπλέον, ότι, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται στο ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο της 

ΕΟΠΕ, αρχής γενομένης από την εγγραφή σας και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται και μπορούν 

να επισυναφθούν στην ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ (στην προστατευμένη περιοχή της), προκειμένου να ολοκληρωθεί η 

υποβολή της αίτησής σας η οποία θα εξεταστεί εν συνεχεία από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΠΕ. Τα ως άνω 

προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν εκ μέρους της ΕΟΠΕ για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε μέλος μας. 



 
 

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι ενδέχεται προσωπικά σας δεδομένα να διαβιβαστούν σε αρμόδιες αρχές που έχουν 

έννομο συμφέρον, όπως ενδεικτικά σε εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές 

ή φορείς ή μέρη στο πλαίσιο των νομίμων δραστηριοτήτων που τους έχει παράσχει ο νόμος. 

Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η E.Ο.Π.Ε; 

Η «ΕΟΠΕ» συλλέγει: 

 α) Δεδομένα ταυτοποίησής σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο κ.λπ.  

β) Δεδομένα επικοινωνίας σας: ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό κ.λπ.  

γ) Πληροφορίες που αφορούν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική σας κατάρτιση, όπως ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου, τίτλος ειδικότητας κ.ο.κ. 

δ) Εφόσον απαιτείται φωτογραφίες σας (π.χ. από τη συμμετοχή σας σε δράσεις μας). 

Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας; 

α) Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή 

τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, το χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα 

σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης). 

β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη 

και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη 

διόρθωσης ή συμπλήρωσης. 

γ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού), εφόσον αυτό γίνεται 

για κάποια νόμιμη αιτία και για χάρη της προστασίας των δικαιωμάτων σας.  

δ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε 

(δικαίωμα εναντίωσης). 

ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη). 

στ) Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Εταιρεία, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας 

(δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), στο βαθμό που η μεταφορά αυτή είναι δυνατή. 

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα ακόλουθα σε σχέση με τα ανωτέρω δικαιώματά σας: 

i. Τα υπό γ, δ και ε δικαιώματά σας ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν, μερικά ή ολικά, εφόσον αφορούν δεδομένα που 

είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό της ΕΟΠΕ. 

ii. Η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή 

διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων πραγματοποιείται για 

λόγους συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.  

iii. Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από 

τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. 



 
 

iv) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον 

θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο. 

Πώς προστατεύει η ΕΟΠΕ τα προσωπικά σας δεδομένα; 

Η ΕΟΠΕ εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας 

δεδομένων, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία 

απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σεβόμενη 

πάντα τις επιταγές του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων EE 2016/679 (GDPR). 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 

διευκρίνιση.  

Για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε 

στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: privacy@hesmo.gr. 

 

http://www.dpa.gr/
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