
Πολιτική Απορρήτου ΕΟΠΕ 

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.), έχει δημιουργήσει αυτό τον 
ιστότοπο, με στόχο την ενημέρωση του ευρύ κοινού, καθώς και των μελών της, για 
τις εξελίξεις στον τομέα της κλινικής ογκολογίας, τις κλινικές μελέτες που 
διενεργεί,τα επιστημονικά συνέδρια τα οποία οργανώνει, τη χορήγηση υποτροφιών 
και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, καθώς και προγράμματα (web academy), που 
λαμβάνουν χώρα ανα τακτά χρονικά διαστήματα. 

Για να μπορείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείται τις διαδυκτυακές υπηρεσίες 
της ΕΟΠΕ, πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, αφού πρώτα 
διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου μας. 

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

Η Ε.Ο.Π.Ε. επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα προς τον σκοπό επικοινωνίας 
μαζί σας, μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται 
στο πεδίο «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» της Ιστοσελίδας καθώς και προς τον σκοπό αποστολής 
σε εσάς ενημερωτικού newsletter μέσω του πεδίου «ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ 
ΜΑΣ». Συγκεκριμένα η Ε.Ο.Π.Ε. συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών 
δεδομένων: 

1. Στο πεδίο της φόρμας επικοινωνίας ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το 
Ονοματεπώνυμό του, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
καθώς και σχετικό μήνυμα το οποίο επιθυμεί να αποστείλει προς την Ε.Ο.Π.Ε. 

2. Στο πεδίο «ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ» ο χρήστης καλείται να 
συμπληρώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) μόνο εφόσον επιθυμεί 
να λαμβάνει ενημερωτικά newsletter εκ μέρους της Ε.Ο.Π.Ε. 

Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα 

Η Ε.Ο.Π.Ε. σε καμία απολύτως περίπτωση δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα ειδικής 
κατηγορίας, όπως αυτά νοούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 
που ρυθμίζει νομοθετικά σε ευρωπαϊκο επίπεδο την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

Τυχόν επεξεργασία δεδομένων που δεν ανήκουν σε ειδική κατηγορία γίνεται με 
αποκλειστικό σκοπό τη διευκόλυνση και βελτιστοποίηση της χρήσης του ιστοχώρου 
σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα. Εντούτοις, σε κάποιες ή και σε όλες τις σελίδες 
μπορεί να εγκαθίσταται στο δίσκο σας αρχείο cookies, με αποκλειστικούς σκοπούς τη 
βελτιστοποίηση της περιήγησης και τη συλλογή ανωνυμοποιημένων στατιστικών 
δεδομένων. 

Eμπιστευτικότητα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η ΕΟΠΕ δε θα κοινοποιήσει σε τρίτους τα στοιχεία των χρηστών χωρίς τη 
συγκατάθεσή τους και δεν θα τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς άλλους από αυτούς που 
συνάδουν με τη δραστηριότητά της, ως επιστημονικού σωματείου. 

Δικαιώματα χρηστών 



Η επίσκεψη και χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας γίνεται προαιρετικά. Δεν 
υποχρεούστε να μοιραστείτε κανένα προσωπικό σας δεδομένο, μέσω της hesmo.gr. 

Σε περίπτωση που αποκαλύψετε προσωπικά σας δεδομένα για τους ανωτέρω 
περιγραφόμενους σκοπούς επεξεργασίας, διατηρείτε τα εξής δικαιώματα: 

1. Να λάβετε γραπτή απάντηση σε ερωτήματά σας αναφορικά με την προστασία 
των προσωπικών σας δεδομένων από την ΕΟΠΕ, στέλνοντας γραπτό μήνυμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hesmo.gr 

2. Να ενημερωθείτε γραπτώς, αναφορικά με όλα τα προσωπικά σας δεδομένα 
που τυχόν συλλέγονται, σχετικά με την πρόελευσή τους, τους σκοπούς 
επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τη λογική της αυτοπατοποιημένης 
επεξεργασίας, καθώς και τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτά, 
επικοινωνώντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hesmo.gr 

3. Να ζητήσετε τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) όλων ή 
μερικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυχόν συλλέγονται ή 
τυγχάνουν κάποιας επεξεργασίας, αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση privacy@hesmo.gr. 

4. Να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας, ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας γραπτό 
μήνυμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hesmo.gr 

5. Να προβάλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για 
την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνώντας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@hesmo.gr, που μπορείτε επίσης να 
υποβάλλετε αίτημα περιορισμού των προσωπικών σας δεδομένων που 
τυγχάνουν επεξεργασίας. 

6. Να υποβάλετε καταγγελία σε περίπτωση αθέμιτης επεξεργασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών σας 
δεδομένων. 

7. Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με 
τις προσταγές του Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων (2016/679), υποβάλλοντας το αίτημά σας αυτό στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση privacy@hesmo.gr 

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε 

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο, όταν 
επιβάλλεται από το νόμο ή κατόπιν δικαστικής ή εισαγγελικής εντολής. 

Διάρκεια Επεξεργασίας 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους επισκέπτες/χρήστες και τα μέλη 
(τακτικά ή δόκιμα) της ΕΟΠΕ θα αποθηκεύονται και θα διατηρούνται από την 
Ε.Ο.Π.Ε. για εύλογο χρονικό διάστημα. 

Αλλαγές 

Η Πολιτική Απορρήτου μας ενδέχεται να αλλάξει ανά χρονικά διαστήματα. Δε θα 
περιορίσουμε τα δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας χωρίς τη ρητή 
συγκατάθεσή τους. Οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου του 
διαδικτυακού χώρου θα δημοσιευτεί στην παρούσα ιστοσελίδα και εάν κριθεί 
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απαραίτητο η Ε.Ο.Π.Ε. θα ενημερώσει τους χρήστες της εφαρμογής για οποιαδήποτε 
αλλαγή με αντίστοιχες ειδοποιήσεις (για παράδειγμα μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος). 

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοχώρους 

Η Ε.Ο.Π.Ε. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων που γίνεται σε ιστοχώρους όπου ο παρών ιστοχώρος παραπέμπει. 

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies; 

Σαν στόχο έχουμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς την εμπειρία όλων των επισκεπτών 
του site μας. Θέλοντας να παρέχουμε προσωποποιημένη εξυπηρέτηση σε κάθε ένα 
επισκέπτη, χρησιμοποιούμε στοιχεία, ώστε να παρουσιάζουμε στον κάθε ένα τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα για τα οποία πραγματικά ενδιαφέρεται, ανάλογα με τις 
προτιμήσεις που δείχνει κατά τη περιήγησή του στο site μας. 

Tι είναι τα cookies; 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν πληροφορία, σε μορφή κειμένου το 
οποίο αποτελείται τις περισσότερες φορές από αριθμούς & γράμματα. Τα cookies 
αποθηκεύονται στον περιηγητή που χρησιμοποιείτε (Chrome, Explorer, Mozilla 
Firefox κλπ), βοηθώντας μας να κάνουμε πιο αποτελεσματική & προσωποποιημένη 
τη λειτουργία του ισότοπού μας. Τονίζουμε πως με τα Cookies δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση βλάβης στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των επισκεπτών του site μας, 
ούτε στα αρχεία και τα προγράμματα που έχουν σε αυτούς. Τις πληροφορίες που 
αποθηκεύουν τα Cookies τις χρησιμοποιούμε μόνο για σκοπούς αναγνώρισης, 
συλλογής δεδομένων στα Google Analytics και Facebook Pixel, προβολής 
προσωποποιημένων διαφημίσεων ή και επαναληπτικού Μάρκετινγκ διαφημίσεων, 
στις πλατφόρμες και τους συνεργάτες της Google & Facebook. 

Οι χρήστες μπορούν κάνουν την επιλογή να μη γίνεται χρήση των Cookies από την 
Google, εδώ. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας, να σας ενημερώνει κάθε φορά πριν γίνει η 
αποθήκευση ενός cookie και να αποφασίζετε αν τελικά επιθυμείτε να γίνει η λήψη ή 
να το απορρίψετε. Εάν επιλέξετε να μη λαμβάνετε cookies, δε θα μπορείτε να 
εκμεταλλευτείτε και να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του περιηγητή σας. 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί τις πληροφορίες και τα δεδομένα που λαμβάνει από 
το Google Analytics και το Facebook Pixel για διαφημίσεις στο Facebook, τους 
συνεργάτες του Facebook, Doubleclick, στο δίκτυο αναζήτησης & προβολής της 
Google όπως και συνεργατών της Google. 

Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν 
από το Google Analytics για διαφημίσεις προβολής και να προσαρμόσουν τις 
διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics 
για το διαδίκτυο. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/


Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τη Πολιτική δεδομένων του Facebook. 

Μπορείτε να δείτε εδώ αναλυτικά τη Πολιτική Cookies και των άλλων τεχνολογιών 
αποθήκευσης του Facebook. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Facebook για τις 
εφαρμογές και τους ιστότοπους που μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας 
δεδομένα. 

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Facebook για τις 
διαφημίσεις και τις διαφημιστικές σας προτιμήσεις. 

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πολιτικές διαφήμισης και προστασίας δεδομένων 
από τη Google εδώ, εδώ και εδώ. 

Ο ιστότοπος hesmo.gr συμμορφώνεται με τους Όρους & Προϋποθέσεις όπως και με 
τη Πολιτική διαφημίσεων του Google AdWords και τους περιορισμούς για τις 
ευαίσθητες κατηγορίες. 

Ο ιστότοπος hesmo.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google και 
το Facebook, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως τα cookies 
του Google Analytics και του Facebook Pixel) και cookies τρίτου μέρους (όπως τα 
cookies DoubleClick), για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή 
διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον 
ιστότοπό της. 

Ο ιστότοπος hesmo.gr και οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google 
και το Facebook, χρησιμοποιούν μαζί cookie αρχικού κατασκευαστή (όπως τα 
cookies του Google Analytics και του Facebook Pixel) και cookies τρίτου μέρους 
(όπως τα cookies DoubleClick), για την εκτέλεση αναφορών σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο οι εμφανίσεις των διαφημίσεών του ιστότοπου hesmo.gr, άλλες χρήσεις 
υπηρεσιών διαφήμισης και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων 
και υπηρεσίες διαφήμισης σχετίζονται με επισκέψεις στον ιστότοπό hesmo.gr. 

Ο ιστότοπος hesmo.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση βάσει 
ενδιαφέροντος της Google και του Facebook ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους 
(όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα) με το Google Analytics και το 
Facebook Pixel. 

Όλοι όσοι χρησιμοποιούν τον ιστότοπο hesmo.gr δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση 
των ανωτέρω και συμφωνούν με τη πολιτική απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος 
hesmo.gr. 

Στοιχεία Επικοινωνίας με την Ε.Ο.Π.Ε. 

Υπεύθυνος επεξεργασίας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - 
ΕΟΠΕ , επιστημονικό σωματείο που εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας 105, e-mail privacy@hesmo.gr. 

Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΟΠΕ: τηλ 210 64 57 971. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fads%2Fpreferences%2F%3Fentry_product%3Dad_settings_screen
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465
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https://support.google.com/adspolicy/answer/143465%23sensitive
https://support.google.com/adspolicy/answer/143465%23sensitive
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Για απορίες και/ή αιτήματα επικοινωνίας που αφορούν στην παρούσα Πολιτική 
Απορρήτου, και στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να 
επικοινωνείτε εγγράφως με την Ε.Ο.Π.Ε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
privacy@hesmo.gr, ή στον τηλεφωνικό αριθμό 210 64 57 971. 
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