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ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Το G.O.C. German Oncology Centre Limited (η «Εταιρεία») επιθυμεί να συλλέξει και επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα που αναγράφονται 
στην πιο κάτω Δήλωση Εμπιστευτικότητας (τα «Προσωπικά Δεδομένα»), με τον τρόπο και για τους σκοπούς που αναφέρονται σε αυτή. 
eΠαρακαλείστε όπως συμπληρώσετε το ακόλουθο έντυπο συγκατάθεσης κυκλώνοντας ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην κάθε ερώτηση.  
 
Διά του παρόντος δίνω τη συγκατάθεση μου στην Εταιρεία όπως: 
 
α. Επεξεργαστεί τα Προσωπικά μου Δεδομένα για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχή ιατρικής 

φροντίδας ή θεραπείας ή διαχείριση συστημάτων ιατρικής φροντίδας και σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχει συναφθεί με τους 
επαγγελματίες ιατρικής φροντίδας και/ή ιατρούς της Εταιρείας.  

ΝΑΙ * ΟΧΙ 
 
β. Αποκαλύψει τα Προσωπικά μου Δεδομένα σε επαγγελματίες ιατρικής φροντίδας και/ή ιατρούς που δεν εργοδοτούνται από την Εταιρεία 

(συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών ιατρικής φροντίδας και/ή ιατρούς που ευρίσκονται εκτός της ΕΕ), αλλά από τους οποίους έχω 
λάβει υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας, σύμφωνα με το συμβόλαιο και/ή λόγω προηγούμενης εξέτασης και/ή με τους οποίους διαβουλεύτηκα 
ή από τους οποίους μπορεί να δεχθώ υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας ή γνωματεύσεις. 

ΝΑΙ * ΟΧΙ 
 
γ. Αποκαλύψει τα Προσωπικά μου Δεδομένα στα πιο κάτω αναφερόμενα πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων προσώπων που ευρίσκονται 

εκτός της ΕΕ), όταν τα άτομα αυτά ερωτούν αναφορικά με οποιαδήποτε από τα Προσωπικά μου Δεδομένα. 
ΝΑΙ * ΟΧΙ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Ε-MAIL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
δ. Αποκαλύψει τα Προσωπικά μου Δεδομένα σε εταιρείες ασφάλειας υγείας με τις οποίες διατηρώ ασφάλιση υγείας (συμπεριλαμβανομένων 

ασφαλιστικών εταιρειών υγείας εκτός ΕΕ) και τρίτα πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται, για σκοπούς εξασφάλισης της ποιότητας και της 
οικονομικής αποδοτικότητας των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την εξόφληση απαιτήσεων για ωφελήματα και υπηρεσίες στο 
σύστημα ασφάλισης υγείας και τη διαχείριση ασφαλιστικών απαιτήσεων σύμφωνα με τους όρους της ασφάλειας υγείας μου. 

ΝΑΙ * ΟΧΙ 
 
ε. Αποκαλύψει τα Προσωπικά μου Δεδομένα σε τρίτους εργολάβους της Εταιρείας (για παράδειγμα, σε συμβούλους πληροφορικής - ΙΤ) για 

τον σκοπό παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφορικής στην Εταιρεία που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας και τη διαχείριση 
και οργάνωση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά την παροχή των υπηρεσιών της σε εμένα. 

ΝΑΙ * ΟΧΙ 
 

στ. Επεξεργαστεί τα Προσωπικά μου Δεδομένα για στατιστικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. 
ΝΑΙ * ΟΧΙ 

 

Επιπλέον, διά του παρόντος αναγνωρίζω το περιεχόμενο της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας που ακολουθεί σε αυτόν τον 
τύπο. 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

    

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του εγγράφου; 
 
Η Εταιρεία αναλαμβάνει δέσμευση να προστατεύσει την 
εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. 
Η Δήλωση Εμπιστευτικότητας ασθενούς περιγράφει πώς γίνεται η 
συλλογή και η αξιοποίηση των Προσωπικών Πληροφοριών σας κατά 
και μετά από τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ της Εταιρείας και 
του ασθενούς σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και οποιουσδήποτε άλλους εφαρμοστέους 
νόμους και κανονισμούς για την προστασία των Προσωπικών 
Δεδομένων. 

Η Εταιρεία είναι «Υπεύθυνη Επεξεργασίας». Αυτό σημαίνει ότι έχει 
την υπευθυνότητα να αποφασίζει πώς και γιατί τυγχάνουν 
επεξεργασίας τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Η νομοθεσία, 
αναφορικά με την προστασία Προσωπικών Δεδομένων, απαιτεί να 
σας κοινοποιήσει όλες τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη 
Δήλωση Εμπιστευτικότητας. 
 
Η Δήλωση αυτή μπορεί να επικαιροποιηθεί καθ’ οποιοδήποτε 
χρόνο και, σε τέτοια περίπτωση, η Εταιρεία θα σας παρέχει 
επικαιροποιημένο αντίγραφο αυτής κατά το συντομότερο δυνατόν. 

mailto:info@goc.com.cy
http://www.goc.com.cy/
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2. Το είδος των Πληροφοριών που κατέχει η Εταιρεία αναφορικά 
με σας. 

 
Προσωπικά Δεδομένα (ή Προσωπικές Πληροφορίες) σημαίνει 
οποιεσδήποτε Πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε άτομο από 
τις οποίες το άτομο αυτό μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεν 
περιλαμβάνει Δεδομένα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα 
(ανώνυμα Δεδομένα). Υπάρχουν «ειδικές κατηγορίες» ή πιο 
ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα που απαιτούν προστασία 
υψηλότερου επιπέδου, όπως πληροφορίες αναφορικά με την υγεία 
ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό ενός ατόμου. Χρειάζεται 
περαιτέρω αιτιολόγηση για τη συλλογή, φύλαξη και χρήση αυτού 
του τύπου Προσωπικών Δεδομένων. Έχει τεθεί σε εφαρμογή το 
κατάλληλο έγγραφο πολιτικής καθώς και εξασφαλίσεις τις οποίες η 
Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας 
τέτοιων Δεδομένων. 
  
Θα γίνει συλλογή, φύλαξη και αξιοποίηση των ακόλουθων 
κατηγοριών Προσωπικών Πληροφοριών που σας αφορούν: 

• Προσωπικές Πληροφορίες επικοινωνίας όπως: Όνομα, 
τίτλος, διευθύνσεις, αριθμός ταυτότητας, αριθμοί 
τηλεφώνων και προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 

• Ημερομηνία γέννησης. 

• Φύλο. 

• Εικόνες από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης (CCTV). 

• Πλησιέστερος συγγενής και πληροφορίες επικοινωνίας σε 
περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 

• Πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλιση υγείας σας, 
όπως Ασφαλιστικά Συμβόλαια, Ασφαλιστικές Καλύψεις, 
κ.λπ. 

 
Επιπρόσθετα θα γίνει συλλογή, φύλαξη και αξιοποίηση των 
ακόλουθων «ειδικών κατηγοριών» πιο ευαίσθητων Προσωπικών 
Πληροφοριών: 

• Πληροφορίες αναφορικά με την υγεία σας, 
συμπεριλαμβανομένων ιατρικών παθήσεων, αρχείων υγείας 
και ασθενειών, πληροφοριών που προέρχονται από την 
ανάλυση ή εξέταση μέρους του σώματος ή σωματικής 
ουσίας, συμπεριλαμβανομένων γενετικών Δεδομένων και 
βιολογικών δειγμάτων. Επίσης, οποιεσδήποτε πληροφορίες 
αναφορικά, για παράδειγμα, με ασθένεια, ανικανότητα, 
κίνδυνο ασθένειας, ιατρικό ιστορικό, κλινική φροντίδα ή τη 
φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση του υποκειμένου των 
Προσωπικών Δεδομένων ανεξάρτητα από την πηγή αυτών, 
για παράδειγμα, από ιατρό ή άλλο επαγγελματία ιατρικών 
υπηρεσιών, νοσοκομείο, ιατρική συσκευή ή από 
εξωσωματική (in vitro) διαγνωστική εξέταση. 

• Ιατρικές διαγνώσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, 
αξιολογήσεις από θεράποντες ιατρούς και οποιαδήποτε 
θεραπεία ή παρέμβαση που παρασχέθηκε. 

• Γενετικές πληροφορίες και βιομετρικά Δεδομένα. 

• Φυσιολογικά χαρακτηριστικά του σώματος σας, για 
παράδειγμα, βάρος και ύψος. 

 
3. Πώς η Εταιρεία θα αξιοποιήσει τις Πληροφορίες σας. 
 
Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες θα αξιοποιηθούν μόνο όπου 
είναι επιτρεπτό από το νόμο. Ως επί το πλείστο θα αξιοποιηθούν 
στις ακόλουθες περιστάσεις: 

i. Όπου χρειάζεται για να εκτελεστεί το συμβόλαιο που έχει 
συναφθεί μαζί σας. 

ii. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με τη ρητή σας 
συγκατάθεση. 

iii. Για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, 
παροχής ιατρικής φροντίδας ή θεραπείας ή σύμφωνα με 
συμβόλαιο με ιατρικό επαγγελματία. 

iv. Όπου πρέπει να γίνει συμμόρφωση με νομική υποχρέωση. 
v. Όπου χρειάζεται να προστατευθούν τα ζωτικά σας 

συμφέροντα (ή τα συμφέροντα κάποιου άλλου). 
vi. Όπου είναι αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον, την 

επιστημονική έρευνα ή για στατιστικούς σκοπούς. 

4. Περιπτώσεις κατά τις οποίες θα αξιοποιηθούν τα Προσωπικά 
σας Δεδομένα. 

 
Είναι αναγκαίες όλες οι κατηγορίες πληροφοριών στον πιο πάνω 
κατάλογο (δείτε την παράγραφο 2 πιο πάνω) κατ’ εξοχήν για να 
εκτελεστεί το συμβόλαιο μαζί σας, το οποίο περιλαμβάνει χρήση με 
σκοπό την παροχή των υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και για να 
γίνει κατορθωτή η συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις. 
 
Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να αξιοποιηθούν οι Προσωπικές σας 
Πληροφορίες για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων σας ή 
συμφερόντων τρίτων, νοουμένου ότι τα συμφέροντα και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα σας δεν υπερισχύουν εκείνων τα 
συμφερόντων. 
 
Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες θα γίνει επεξεργασία των 
Προσωπικών σας Πληροφοριών καταγράφονται πιο κάτω. 

• Θα γίνει συλλογή, φύλαξη και διατήρηση αρχείων των 
Προσωπικών σας Δεδομένων με σκοπό την παροχή 
υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας, θεραπειών, υπηρεσιών 
προληπτικής ιατρικής, εκπόνηση ιατρικής διάγνωσης ή  
σύμφωνα με συμβόλαιο με ιατρικούς επαγγελματίες εντός 
της Εταιρείας οι οποίοι ασχολούνται με την παροχή των πιο 
πάνω υπηρεσιών. 

• Θα αποσταλθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες στο 
Υπουργείο Υγείας της Κύπρου ή σε οποιαδήποτε εθνικά 
κέντρα έρευνας καρκίνου για στατιστικούς σκοπούς αν αυτό 
ζητηθεί. 

• Θα αποκαλυφθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες σε 
ιατρικούς επαγγελματίες, που δεν εργοδοτούνται από την 
Εταιρεία, από τους οποίους έχετε λάβει υπηρεσίες ιατρικής 
φροντίδας, σύμφωνα με το συμβόλαιο και/ή λόγω 
προηγούμενης εξέτασης και/ή με τους οποίους είχατε 
διαβούλευση. 

• Θα αποκαλυφθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες σε 
ιατρικούς επαγγελματίες, που δεν εργοδοτούνται από την 
Εταιρεία, από τους οποίους ενδέχεται να επιθυμείτε να 
λάβετε ιατρικές υπηρεσίες. 

• Θα αποκαλυφθούν και θα δοθούν αντίγραφα των 
Προσωπικών σας Δεδομένων στους παραλήπτες που έχετε 
κατονομάσει (με συγκατάθεση που έχει δοθεί από εσάς). 

• Θα γίνει φύλαξη εικόνων από κλειστό σύστημα 
παρακολούθησης (CCTV) με σκοπό την ασφάλεια των 
εγκαταστάσεων της Εταιρείας, για την πρόληψη, 
παρακολούθηση και συλλογή αποδεικτικών στοιχείων 
αναφορικά με οποιαδήποτε αδικήματα ή άλλες 
αδικοπραξίες που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της 
Εταιρείας. 

• Θα αποκαλυφθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε 
εταιρείες ασφάλειας υγείας με τις οποίες διατηρείτε 
ασφάλιση υγείας, όταν ζητηθεί, σύμφωνα με τους όρους του 
συμβολαίου σας με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εταιρείες 
για σκοπούς εξασφάλισης της ποιότητας και της οικονομικής 
αποδοτικότητας των διαδικασιών, που χρησιμοποιούνται 
για την εξόφληση απαιτήσεων για ωφελήματα και 
υπηρεσίες στο σύστημα ασφάλισης υγείας και τη διαχείριση 
ασφαλιστικών απαιτήσεων. 

• Θα αποκαλυφθούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους 
εργολάβους, για παράδειγμα, στους συμβούλους 
πληροφορικής - ΙΤ, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών 
τεχνολογίας πληροφορικής που σχετίζονται με τη λειτουργία 
της Εταιρείας, τη διαχείριση και οργάνωση των 
Πληροφοριών, που συλλέγονται κατά την παροχή των 
υπηρεσιών της σε σας. 

 
5. Αν παραλείψετε να παράσχετε Προσωπικές Πληροφορίες. 
 
Αν παραλείψετε να παράσχετε Πληροφορίες, όταν αυτές σας 
ζητηθούν, είναι δυνατόν να μην μπορεί η Εταιρεία να σας παράσχει 
τις ιατρικές υπηρεσίες, που έχετε ζητήσει. 
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6. Αλλαγή σκοπού. 
 
Θα αξιοποιηθούν οι Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνο για τους 
σκοπούς που έχουν συλλεχθεί, εκτός εάν εύλογα θεωρηθεί από την 
Εταιρεία ότι χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για κάποιο άλλο σκοπό 
και νοουμένου ότι αυτός ο άλλος σκοπός συνάδει με τον αρχικό σκοπό. 
Αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν για άσχετο σκοπό, θα ειδοποιηθείτε 
και θα δοθεί εξήγηση για τη νομική βάση, η οποία επιτρέπει τη χρήση 
αυτή. Σημειώνεται ότι είναι δυνατό να γίνει επεξεργασία των 
Προσωπικών σας Πληροφοριών χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση 
σας, σε συμμόρφωση προς τους πιο πάνω κανόνες, όπου αυτό 
απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. 
 
7. Ανταλλαγή Δεδομένων. 
 
Υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να γίνει ανταλλαγή των Δεδομένων 
σας με τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων τρίτων παροχέων 
υπηρεσιών και άλλων οντοτήτων του Ομίλου. Απαιτείται από τα τρίτα 
μέρη να μέρη τηρούν την ασφάλεια των Δεδομένων σας και να τα 
αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τον νόμο. Μπορεί να γίνει διαβίβαση 
των Προσωπικών σας Πληροφοριών εκτός της ΕΕ. Σε περίπτωση που 
γίνει αυτό μπορείτε να αναμένετε ότι θα σας παρασχεθεί παρόμοιος 
βαθμός προστασίας αναφορικά με τις Προσωπικές σας Πληροφορίες. 
 
Γιατί δύναται να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών μου 
Πληροφοριών με τρίτα μέρη; 
Θα γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με τρίτα μέρη 
όπου αυτό απαιτείται από τον νόμο, όπου είναι απαραίτητο για τη 
διαχείριση της συμβατικής σχέσης μαζί σας, όπου μας έχετε δώσει τη 
συγκατάθεση σας ή όπου υπάρχει κάποιο άλλο έννομο συμφέρον της 
Εταιρείας. 
 
Ποια τρίτα μέρη που είναι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να 
επεξεργαστούν τις Προσωπικές μου Πληροφορίες;  
«Τρίτα μέρη» συμπεριλαμβάνουν τρίτους πάροχους υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένων συμβούλων πληροφορικής - ΙΤ και 
κατονομαζόμενους αντιπροσώπους). Οι υπηρεσίες πληροφορικής  - ΙΤ 
διεξάγονται από τρίτους πάροχους υπηρεσιών. 
 
Πόσο ασφαλείς είναι οι Πληροφορίες μου με τρίτους πάροχους 
υπηρεσιών και άλλες οντότητες του Ομίλου σας; 
Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών καθώς και οι άλλες οντότητες του 
Ομίλου υποχρεούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την 
προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, προς συμμόρφωση με 
τις πολιτικές της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται στους τρίτους πάροχους 
υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα για δικούς 
τους σκοπούς. Επιτρέπεται η επεξεργασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές. 
 
Πότε μπορεί να ανταλλάξετε τις Προσωπικές μου Πληροφορίες με 
άλλες οντότητες του Ομίλου σας;  
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με 
άλλες οντότητες του Ομίλου κατά την περιοδική αναφορά των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των 
εργασιών ή άσκησης αναδιάρθρωσης του Ομίλου, για σκοπούς 
συντήρησης του συστήματος φύλαξης των Δεδομένων. 
 
Τι ισχύει για άλλα τρίτα μέρη; 
Μπορεί να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με 
άλλα τρίτα μέρη, για παράδειγμα, στο πλαίσιο πιθανής πώλησης ή 
αναδιάρθρωσης της Εταιρείας. Μπορεί, επίσης, να καταστεί αναγκαίο 
να γίνει ανταλλαγή των Προσωπικών σας Πληροφοριών με κάποια 
ρυθμιστική αρχή ή για σκοπούς συμμόρφωσης με τον νόμο. 
 
8. Διαβίβαση πληροφοριών εκτός της ΕΕ. 
 
Θα γίνει διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών που έχουν 
συλλεχθεί και που σας αφορούν σε χώρες εκτός της ΕΕ στις οποίες 
κατοικούν ο ιατρός σας, ο επαγγελματίας πάροχος της ιατρικής 
φροντίδας σας ή οι κατονομαζόμενοι παραλήπτες (για τους οποίους 
έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας για αυτές τις διαβιβάσεις) ή στην 
οποία έχει την έδρα της η ασφαλιστική εταιρεία υγείας σας. Αυτές οι 
διαβιβάσεις θα γίνονται για τον σκοπό εκτέλεσης του συμβολαίου σας 

με τον σχετικό ιατρό, επαγγελματία πάροχο ιατρικής φροντίδας ή 
ασφαλιστική εταιρεία, ή όπου οι κατονομαζόμενοι παραλήπτες σας 
ζητούν πληροφορίες αναφορικά με εσάς. 
 
Ανάλογα με τη χώρα στην οποία τα Προσωπικά σας Δεδομένα 
διαβιβάζονται μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την επάρκεια της χώρας εκείνης. 
Αυτό σημαίνει ότι η χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα Δεδομένα σας 
μπορεί να θεωρείται ή να μην θεωρείται ότι παρέχει επαρκή 
προστασία για τις Προσωπικές σας Πληροφορίες αλλά η Εταιρεία θα 
διαβιβάσει αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα σε συμμόρφωση με τις 
πρόνοιες των εφαρμοστέων νόμων αναφορικά με την προστασία 
Δεδομένων. 
 
9. Ασφάλεια Δεδομένων. 
 
Έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία των Δεδομένων 
σας. Λεπτομέρειες των μέτρων αυτών είναι διαθέσιμες εφ’ όσον 
ζητηθούν. Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες θα τύχουν επεξεργασίας 
από τρίτα μέρη μόνον κατόπιν οδηγιών της Εταιρείας και αφού 
συμφωνήσουν να θεωρούν τις Πληροφορίες εμπιστευτικές και να τις 
φυλάσσουν με ασφάλεια. 
 
Έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για πρόληψη 
της εκ λάθους απώλειας, χρήσης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, 
αλλαγής ή αποκάλυψης. Επιπρόσθετα, υπάρχει περιορισμός στην 
πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα σε εκείνους τους 
εργοδοτούμενους, αντιπροσώπους, εργολάβους και άλλα τρίτα μέρη, 
οι οποίοι πρέπει να τα γνωρίζουν λόγω εργασιακής ανάγκης. Αυτοί θα 
επεξεργάζονται τις Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνον κατόπιν 
οδηγιών της Εταιρείας και υπόκεινται σε υποχρέωση εχεμύθειας. 
 
Έχει τεθεί σε εφαρμογή διαδικασία διαχείρισης οποιασδήποτε 
θεωρούμενης παραβίασης της ασφάλειας Δεδομένων και θα 
ειδοποιηθείτε γι’ αυτή, εφ’ όσον υπάρξει. Επίσης, θα ειδοποιηθεί 
οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή την οποία εκ του νόμου η 
Εταιρεία είναι υπόχρεη να ειδοποιήσει. 
 
10. Διατήρηση Δεδομένων. 
 
Οι Προσωπικές σας Πληροφορίες θα διατηρούνται μόνο για όσο καιρό 
χρειάζεται για να ολοκληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους έχουν 
συλλεχθεί, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ικανοποίησης 
οποιωνδήποτε απαιτήσεων του νόμου. 
 
Υπάρχει πολιτική διατήρησης των Δεδομένων σας για 30 χρόνια. Αυτό 
είναι απαραίτητο για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος αναφορικά με 
τον τομέα της δημόσιας υγείας, για προστασία των συμφερόντων σας 
και των συμφερόντων των παιδιών σας και/ή μελών της οικογένειας 
σας καθώς και για σκοπούς έρευνας και στατιστικής. 
 
Για τον καθορισμό της κατάλληλης περιόδου διατήρησης αναφορικά 
με Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνονται υπόψη:  Η ποσότητα, η φύση 
και η ευαισθησία των Προσωπικών Δεδομένων, ο ενδεχόμενος 
κίνδυνος βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψης των 
Προσωπικών σας Δεδομένων, οι σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία 
επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα και το κατά πόσον 
μπορούν να πραγματοποιηθούν οι σκοποί αυτοί με άλλα μέσα, καθώς 
και οποιεσδήποτε ισχύουσες απαιτήσεις του νόμου. 

 
Σε ορισμένες περιστάσεις μπορεί οι Προσωπικές σας Πληροφορίες 
να καταστούν ανώνυμες ούτως ώστε να μην μπορούν πλέον να 
ταυτοποιηθούν μαζί σας και σε τέτοια περίπτωση θα μπορούν να 
αξιοποιηθούν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση σας. 
 
11. Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και 

περιορισμού. 
 
Είναι καθήκον του ασθενούς να κοινοποιεί στην Εταιρεία 
οποιεσδήποτε αλλαγές.  
Είναι σημαντικό να τηρούνται ακριβείς και επίκαιρες Προσωπικές 
Πληροφορίες σας. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να κοινοποιείτε στην 
Εταιρεία οποιεσδήποτε αλλαγές στις Προσωπικές σας Πληροφορίες 
κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 
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Τα δικαιώματα σας σε σχέση με Προσωπικές Πληροφορίες. 
Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, έχετε διά νόμου το δικαίωμα να: 

• Ζητήσετε πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες 
(κοινώς γνωστό ως «αίτημα πρόσβασης του υποκειμένου 
των Δεδομένων»). Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να 
λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Πληροφοριών που 
διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας και να ελέγξετε ότι 
γίνεται επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο. 

• Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών σας Πληροφοριών. 
Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να διορθώσετε 
οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς Πληροφορίες που 
διατηρούνται στο αρχείο της Εταιρείας. 

• Ζητήσετε διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών. 
Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσετε από την 
Εταιρεία να διαγράψει ή να αφαιρέσει Προσωπικές 
Πληροφορίες αν δεν υπάρχει καλός λόγος για να συνεχιστεί 
η επεξεργασία τους. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να ζητήσετε 
τη διαγραφή ή την αφαίρεση των Προσωπικών 
Πληροφοριών για τις οποίες έχετε ασκήσει το δικαίωμα 
ένστασης στην επεξεργασία τους (δείτε πιο κάτω). Σε 
κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να αποδειχθεί από την 
Εταιρεία ότι υπάρχουν επιτακτικοί, εκ του νόμου, λόγοι για 
επεξεργασία των Πληροφοριών σας, που υπερισχύουν των 
δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. 

• Αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών 
Πληροφοριών σας εκεί και όπου η Εταιρεία βασίζεται σε 
έννομα συμφέροντα (ή σε συμφέροντα τρίτου μέρους) και 
υπάρχει εύλογος λόγος σε σχέση με την ιδιαίτερη σας 
κατάσταση που σας ωθεί να φέρετε ένσταση στην 
επεξεργασία. Έχετε, επίσης, το δικαίωμα να αντιταχθείτε 
στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών για 
σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί από την Εταιρεία ότι 
υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για επεξεργασία των 
πληροφοριών σας, που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών σας. 

• Ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των Προσωπικών 
σας Πληροφοριών. Αυτό σας παρέχει τη δυνατότητα να 
ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των Προσωπικών 
σας Πληροφοριών, για παράδειγμα, αν θέλετε να 
επιβεβαιωθεί η ακρίβειά τους ή ο λόγος για την επεξεργασία 
τους. 

• Ζητήσετε τη διαβίβαση των Προσωπικών σας Πληροφοριών 
σε τρίτα μέρη. 

 
Αν επιθυμείτε να αναθεωρήσετε, επαληθεύσετε, διορθώσετε ή 
ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Πληροφοριών, να 
φέρετε ένσταση στην επεξεργασία των Προσωπικών σας 
Δεδομένων, ή να ζητήσετε τη διαβίβαση αντιγράφου των 
Προσωπικών σας Πληροφοριών σε άλλο μέρος, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε εγγράφως με τον Υπεύθυνο Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. 
 
Συνήθως δεν απαιτείται οποιαδήποτε πληρωμή. 
Δεν απαιτείται να πληρώσετε οποιοδήποτε ποσό για να έχετε 
πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες (ή για να ασκήσετε 
οποιαδήποτε από τα άλλα σας δικαιώματα). Ωστόσο, η Εταιρεία 
μπορεί να χρεώσει ένα λογικό ποσό αν η απαίτηση σας είναι καθαρά 
αβάσιμη ή υπερβολική. Διαζευκτικά, σε τέτοια περίπτωση, η 
Εταιρεία μπορεί να απορρίψει το αίτημά σας. 
 
Τι μπορεί να χρειάζεται η Εταιρεία από εσάς. 
Μπορεί να χρειαστεί να ζητηθούν συγκεκριμένες πληροφορίες από 
εσάς για να μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας και το δικαίωμα 
σας να έχετε πρόσβαση στις Πληροφορίες (ή να ασκήσετε 
οποιαδήποτε από τα άλλα δικαιώματα σας). Αυτό είναι ακόμη ένα 
από τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας με σκοπό να διασφαλιστεί ότι 
οι Προσωπικές Πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται σε οποιοδήποτε 
πρόσωπο που δεν δικαιούται να τις λάβει. 
 
Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης. 
Στις λίγες περιπτώσεις όπου μπορεί να δώσατε τη συγκατάθεσή σας 
για τη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των Προσωπικών 
Πληροφοριών σας για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να 
ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας αναφορικά με εκείνη τη 
συγκεκριμένη επεξεργασία καθ’ οποιοδήποτε χρόνο. Για τον σκοπό 
ανάκλησης της συγκατάθεσης σας, παρακαλείστε όπως 
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων. Όταν ληφθεί η κοινοποίησή ότι έχετε ανακαλέσει τη 
συγκατάθεση σας δεν θα γίνεται, πλέον, επεξεργασία των 
πληροφοριών σας για τον σκοπό ή τους σκοπούς με τους οποίους 
αρχικά συμφωνήσατε, εκτός εάν υπάρχει άλλη έννομη βάση γι’ αυτή 
την επεξεργασία. 
 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων. 
Η Εταιρεία έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) 
για να εποπτεύει τη συμμόρφωση με αυτή τη Δήλωση 
Εμπιστευτικότητας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά 
με αυτή ή αναφορικά με τον τρόπο που γίνεται ο χειρισμός των 
Προσωπικών σας Πληροφοριών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 
τον ΥΠΔ. Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε παράπονο καθ’ 
οποιοδήποτε χρόνο στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα που είναι η εποπτική αρχή για θέματα 
προστασίας Δεδομένων στην Κύπρο. 
 
Αλλαγές σε αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας. 
Διατηρείται το δικαίωμα στην Εταιρεία να επικαιροποίησει τη 
Δήλωση Εμπιστευτικότητας καθ’ οποιοδήποτε χρόνο και θα σας 
παρέχεται η νέα Δήλωση Εμπιστευτικότητας όποτε λάβει χώρα 
ουσιαστική επικαιροποίηση. Μπορεί, επίσης, να σας κοινοποιείται 
από καιρού εις καιρόν με άλλους τρόπους αναφορικά με την 
επεξεργασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών. 

 
 

 
 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με αυτή τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας παρακαλείστε όπως 
επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλέφωνο επικοινωνίας: 25208000). 
 
Εγώ, ο/η _____________________________________________________ αναγνωρίζω ότι την ___________________ 
(ημερομηνία) έλαβα αντίγραφο της Δήλωσης Εμπιστευτικότητας ασθενούς από το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο G.O.C. 
German Oncology Centre Limited και ότι την έχω διαβάσει και κατανοήσει απόλυτα. 
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