
 
 

Ενημερωτική Εγκύκλιος αναφορικά με την λήψη φωτογραφιών, βίντεο και κάθε εν γένει 

οπτικοακουστικού υλικού και τη δημοσίευσή τους 

 

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας,  εφεξής «ΕΟΠΕ», αποτελώντας μη κερδοσκοπικό επιστημονικό 

σωματείο με σκοπό την προώθηση της διδασκαλίας και ενημέρωση στον τομέα της κλινικής ογκολογίας καθώς 

επίσης και την προώθηση της πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και έρευνας των κακοήθων νεοπλασμάτων, θέτει 

ως θέμα υψηλής προτεραιότητας την επιστημονική ενημέρωση για τα ως άνω ζητήματα. Για το λόγο αυτό, 

διοργανώνει η ίδια συνέδρια, εκδηλώσεις και άλλες δράσεις καθώς επίσης συμμετέχει σε συνέδρια, εκδηλώσεις και 

άλλες δράσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων, η ΕΟΠΕ, έχοντας 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, επιθυμεί να σας 

ενημερώσει αναφορικά με τη λήψη φωτογραφιών ή/και βίντεο αλλά και κάθε εν γένει οπτικοακουστικού υλικού 

κατά τη διάρκεια των δράσεων αυτών και τη δημοσίευσή τους, με σκοπό την προώθηση του έργου μας. Περαιτέρω, 

σας γνωρίζουμε ότι ενδέχεται, εφόσον απαιτείται για την πληρέστερη προώθηση και δημοσιοποίηση των δράσεών 

μας, να συλλεχθούν φωτογραφίες, βίντεο αλλά και κάθε εν γένει οπτικοακουστικό υλικό από τη συμμετοχή σας σε 

αυτές, στο οποίο ενδέχεται να απεικονίζονται τα πρόσωπά σας και/ή η φωνή σας και το οποίο πρόκειται να 

δημοσιευθεί είτε στην ιστοσελίδα μας, είτε σε έντυπα τα οποία χρησιμοποιούμε, είτε σε μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης της ΕΟΠΕ (ενδεικτικά Facebook, Instagram, Twitter) καθώς και σε σχετική αρθρογραφία η οποία 

δύναται να δημοσιευτεί στο πλαίσιο προώθησης και γνωστοποίησης των δράσεων της ΕΟΠΕ προς το ευρύ κοινό. 

Η ως άνω δημοσιοποίηση θα πραγματοποιηθεί τηρώντας τις αρχές της υπευθυνότητας, της εμπιστευτικότητας 

και της ελαχιστοποίησης, όπως επιτάσσει η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων. 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε οι φωτογραφίες, τυχόν βίντεο ή κάθε εν γένει οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο 

απεικονίζεστε να δημοσιεύονται για τους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε να μας το 

γνωστοποιήσετε με σχετική γραπτή σας δήλωση στο e-mail hesmo@otenet.gr είτε προφορικώς καλώντας μας στο 

2106457971. 

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. 

 


	Ενημερωτική Εγκύκλιος αναφορικά με την λήψη φωτογραφιών, βίντεο και κάθε εν γένει οπτικοακουστικού υλικού και τη δημοσίευσή τους

