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F-HGD-001 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο εφαρμόζει το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το Νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

– Ν.125(Ι).2018 και γνωστοποιεί τα ακόλουθα:    

α. Το Κέντρο τηρεί αρχείο ασθενών με ευαίσθητα και απλά προσωπικά δεδομένα κατά τον Νόμο περί Δικαιωμάτων Ασθενών – 

Ν.1(Ι).2005. Χρόνος τήρησης των δεδομένων ορίζεται βάσει της Οδηγίας της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων, ημερομηνίας 

03.07.2018, και βάσει των αναγκών του Κέντρου και/ή των θεραπόντων ιατρών. 

β. Ο/Η κάθε ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης και εναντίωσης στο αρχείο του/της που το Κέντρο διατηρεί για αυτόν/αυτήν 

και οποιαδήποτε στιγμή, έχει το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας του αρχείου του/της, διόρθωσης, φορητότητας και 

διαγραφής των δεδομένων του/της, με σχετική δήλωση στο Κέντρο.  

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΗ 

 

1. Εγώ, ο/η __________________________________________________ με αριθμό δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου _______________ 

συγκατατίθεμαι στην τήρηση και επεξεργασία των απλών και ευαίσθητων δεδομένων μου με σκοπό: 

Διάγνωση / Θεραπεία Συμφωνώ  

Αναλύσεις αίματος / Βιοψία / Ακτινογραφίες κ.λπ. Συμφωνώ  

Απαραίτητη επικοινωνία από και με το Κέντρο Συμφωνώ  

Αποστολή ενημερωτικού υλικού (αποτελέσματα εξετάσεων και θεραπείας κ.λπ.) Συμφωνώ  
 

2. Αποδέκτες των δεδομένων είναι: 

Η Διοίκηση, το προσωπικό και οι γενικές υπηρεσίες του Κέντρου Συμφωνώ  

Συνεργαζόμενα με το Κέντρο χημεία, διαγνωστικά κέντρα κ.λπ. Συμφωνώ  

Πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ασθενή (Να συμπληρωθεί η πίσω σελίδα) Συμφωνώ  

Ασφαλιστική Εταιρεία ή Ταμείο Ασφάλισης (Να δηλωθεί το όνομα: __________________________________) Συμφωνώ  
 

3. Συγκατάθεση για την διαβίβαση των απλών/ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μου: 

Ονοματεπώνυμο ιατρού  

Τηλέφωνο  E-mail  
 

4. Γνωρίζω ότι μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσω τη συγκεκριμένη συγκατάθεση με σχετική δήλωση στο Κέντρο, εκτός εάν 

αυτό είναι υποχρεωτικό από το Νόμο. 
 

5. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς 

επιστημονικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς και πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 89 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679, δηλαδή τα δεδομένα θα δοθούν ανώνυμα (χρήση ανωνυμοποίησης). 
 

6. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος μου γνωρίζω ότι μπορώ να επικοινωνήσω με τον Υπεύθυνο 

Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) του Κέντρου: 

SIZERRO MANAGEMENT LTD c/o Χριστόφορος Χριστοφόρου 

 99512278, 22328231  dpo@sizerro.com  
 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΗ 

Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία γέννησης  

Ταυτότητα/Διαβατήριο  

Τηλέφωνο 

Κινητό  

Διεύθυνση  Σταθερό  

Προσωπικό e-mail  Φαξ  

 

 Σημειώσεις: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Ημερομηνία 

 

Υπογραφή ασθενή 

mailto:dpo@sizerro.com
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7. Σε περίπτωση ανηλίκων ή μειονεκτούντων προσώπων, να συμπληρώνεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα ή τον 

διαχειριστή/συγγενικό πρόσωπο: 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Σχέση με τον ασθενή  Ημερομηνία γέννησης  

Ονοματεπώνυμο  

Τηλέφωνο 

Κινητό  

Ταυτότητα/Διαβατήριο  Σταθερό  

Διεύθυνση  Φαξ  

Προσωπικό e-mail  
 

 

8. Επίσης, έχω ενημερωθεί ότι η Πολιτική Ιδιωτικότητας της Εταιρείας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.goc.com.cy και αναγνωρίζω 

ότι μπορώ να υποβάλω το οποιοδήποτε ερώτημα επιθυμώ για επίλυση της όποιας απορίας σε εκπρόσωπο του Γερμανικού 

Ογκολογικού Κέντρου. 

 

 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ / ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

1. Εγώ ο/η πιο κάτω υπογεγραμμένος/η ________________________________________________________________  ενεργώντας ως 

______________________ (σχέση/ συγγένεια) δηλώνω και συγκατατίθεμαι όπως το Κέντρο επικοινωνήσει μαζί μου για οποιαδήποτε 

ενημέρωση αναφορικά με τον/την πιο πάνω υπογεγραμμένο/η και για αυτόν τον σκοπό διατηρήσει ή/και επεξεργαστεί τα πιο κάτω 

στοιχεία μου:   

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 

Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία γέννησης  

Ταυτότητα/Διαβατήριο  

Τηλέφωνο 

Κινητό  

Διεύθυνση  Σταθερό  

Προσωπικό e-mail  Φαξ  

 

 

Για υπηρεσιακή χρήση 
Στοιχεία συνδέσμου με Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο 

 
 

   

Ονοματεπώνυμο Τμήμα Ημερομηνία Υπογραφή 

 

 Σημειώσεις: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 Ημερομηνία 

 

Υπογραφή κηδεμόνα 

 Σημειώσεις: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 Ημερομηνία 

 

Υπογραφή αντιπροσώπου 

http://www.goc.com.cy/

