
 
 

ENΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Π.Ε 

 

  Με  το  παρόν  έντυπο,  το  μη  κερδοσκοπικό  Επιστημονικό  Σωματείο,  Εταιρεία  Ογκολόγων 

Παθολόγων Ελλάδας, εφεξής «Ε.Ο.Π.Ε» σας ενημερώνει αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία 

και  αποθήκευση  των  προσωπικών  σας  δεδομένων,  με  σκοπό  την  αξιολόγησή  σας  και  την 

χορήγηση σε εσάς υποτροφίας, όπως επιτάσσουν οι καταστατικοί σκοποί της Ε.Ο.Π.Ε, που είναι 

η  προώθηση  της  επιστημονικής  έρευνας  αναφορικά  με  τις  νεοπλασματικές  ασθένειες,  την 

αναζήτηση  νέων θεραπευτικών πρωτοκόλλων,  καθώς και  τη δημιουργία πολιτικής πρόληψης 

που θα εμποδίζουν την ανάπτυξη των εν λόγω ασθενειών. Η Ε.Ο.Π.Ε ενέχει θέση υπευθύνου 

επεξεργασίας  και  πρόκειται  να  επεξεργαστεί  τα  κατωτέρω  αναφερόμενα  αναλυτικώς 

προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο της αξιολόγησης σας για την συμμετοχή 

σας  στο  πρόγραμμα  υποτροφίας  το  οποίο  επιχορηγούμε  καθώς  επίσης  και  στο  πλαίσιο 

χορήγησης υποτροφίας προς εσάς.  

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στα νόμιμα δικαιώματά σας, 

όπως αυτά ορίζονται στον GDPR. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε:   

o να λάβετε γραπτή απάντηση σε ερώτημά σας προς την Εταιρεία μας, εάν δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας,   

o 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 κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα 

από την προηγούµενη ενηµέρωση ή πληροφόρησή σας,   

o 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,  

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

o να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς την Εταιρεία μας για την επεξεργασία δεδοµένων 

που σας  αφορούν, 

o να γνωρίζετε την ταυτότητα της Εταιρείας μας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας,  



 

o 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), 

o Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων 

Για  την  επίτευξη  του  ως  άνω  σκοπού,  η  Ε.Ο.Π.Ε  συλλέγει,  επεξεργάζεται  και  διατηρεί  στα 

ηλεκτρονικα/ή και φυσικά της αρχεία, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Πιο 

συγκεκριμένα  : 

1. Ονοματεπώνυμο 

2.  Φωτογραφία  

3. Αριθμός τράπεζας Iban  

4. Kαθώς και εκείνα τα προσωπικά δεδομένα, που κρίνονται απαραίτητα, για την αξιολόγηση 

του  υποψηφίου,  όπως  για  παράδειγμα  αναλυτική  βαθμολογία,  αντίγραφο  πτυχίου, 

συστατικές  επιστολές,  συμμετοχή  ή  μη  του/της  υποψηφίου/-ιας  σε  αντίστοιχο 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα στο παρελθόν, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας και 

ηλεκτρονική διεύθυνση οικείου ή συγγενικού προσώπου με το οποίο η Ε.Ο.Π.Ε θα μπορούσε 

να έρθει σε επικοινωνία σε περίπτωση ανάγκης.   

Σας  ενημερώνουμε ότι  τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα  ενδέχεται  να διαβιβαστούν σε 

τρίτους, όπως ταξιδιωτικά γραφεία στο πλαίσιο χορήγησης της υποτροφίας μας προς εσάς και 

κάλυψης εξόδων μετάβασης και διαμονής σας. Δεν θα διαβιβαστούν σε οιονδήποτε άλλο τρίτο 

χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεσή σας.  

Η  παραχώρηση  των  ως  άνω  στοιχείων  εκ  μέρους  σας  είναι  αυστηρά  προαιρετική.  Η  μη 

παραχώρηση στοιχείων και/ή η άρνηση συναίνεσης με τους όρους της επεξεργασίας δεδομένων 

επιφέρει την αδυναμία συλλογής των στοιχείων σας και την διεξαγωγή της επεξεργασίας για την 

επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων.  

Τα  προσωπικά  σας  δεδομένα  υποβάλλονται  σε  επεξεργασία  κατά  τρόπο  που  εγγυάται  την 

ενδεδειγμένη ασφάλεια τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή 

παράνομη  επεξεργασία  και  τυχαία  απώλεια,  καταστροφή  ή  φθορά,  με  τη  χρησιμοποίηση 

κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 

Συγκεκριμένα, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την καταχώρησή σας στο ηλεκτρονικό μας 

αρχείο στα πλαίσια των στόχων που διέπουν τη λειτουργία επεξεργασίας των δεδομένων.  Γι’ 

αυτό κρίνεται απαραίτητο να συμπληρώσετε εγγράφως το έντυπο συναίνεσης που σας παρέχει 

η Εταιρία μας. Με την απάντησή σας παρέχετε ειδικώς, ρητώς και ελεύθερα την συγκατάθεσή 

σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά εξειδικεύονται 



 

ανωτέρω,  για  συγκεκριμένο  σκοπό  επεξεργασίας  ενώ  σε  κάθε  περίπτωση  διατηρείτε  τα 

ανωτέρω περιγραφόμενα δικαιώματά σας τα οποία μπορείτε να ασκήσετε και να προβάλλετε 

ανά πάση στιγμή.  

Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν την παρούσα ενημέρωση (ή την πιθανή 

αλλαγή  των  δεδομένων),  επεξεργασία  δεδομένων  και  /ή  την  ανάκληση  της  συγκατάθεσης,  

μπορείτε  να  επικοινωνήσετε  εγγράφως  με  τoν  Υπεύθυνο  Προστασίας  της  Εταιρείας  στην 

ακόλουθη  διεύθυνση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  privacy@hesmo.gr  καθώς  και  στον 

τηλεφωνικό αριθμό: 210 6457971 

 

Ο παρέχων την συναίνεση,  

Ημερομηνία: ....................................... 

Ονοματεπώνυμο: .................................................... 

Υπογραφή: ................................................... 

 


