ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε
περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Σωματείο
με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ" (εφεξής
ως η «Αντηρίδα» ή «εμείς»).
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τους όρους που ακολουθούν,
από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και
κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η παρούσα ενημέρωση περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά
δεδομένα που συλλέγουμε και λαμβάνουμε σχετικά με εσάς.
1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε
Εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τα εξής δεδομένα:
-

Ονοματεπώνυμο

-

Διεύθυνση

-

Τηλέφωνο επικοινωνίας

-

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας
Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους παρακάτω σκοπούς:
2.1. Ολοκλήρωση δωρεάς:
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε την σύμβαση δωρεάς
ώστε να προβείτε σε δωρεά υλικών αγαθών στο Σωματείο.
2.2. Νόμιμες Υποχρεώσεις & Αξιώσεις:
Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη
συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που υπέχουμε εκ του νόμου ή/και για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
2.3. Δημοσίευση στοιχείων δωρητών στην Ιστοσελίδα ή/και σε έντυπα της Αντηρίδας

Εφόσον μας δώσετε η συγκατάθεσή σας θα δημοσιεύσουμε το ονοματεπώνυμο ή την
επωνυμία της επιχείρησής σας στην Ιστοσελίδα μας.
2.4. Αποστολή προσκλήσεων και ενημέρωση για τις δράσεις και εκδηλώσεις της Αντηρίδας
Εφόσον μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας
αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με εκδηλώσεις ή / και δράσεις τις οποίες
πραγματοποιείτο Σωματείο μας.
3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας
Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι
εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό
μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των
στοιχείων σας.
4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
θα διατηρούνται όσο απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην
παρούσα ενημέρωση ή όπως άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια
τα στοιχεία σας θα διαγράφονται, εκτός εάν δώσετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας για την
επεξεργασία τους. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας για
διαφημιστικούς σκοπούς ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή καθώς
και την μη ανάρτηση των στοιχείων σας στην Ιστοσελίδα της Αντηρίδας.
5. Τα δικαιώματά σας
Η Αντηρίδα διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών
σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε.
Έχετε δικαίωμα:
5.1 Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και συγκεκριμένα, μπορείτε να
λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς για
τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε, τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους τα δεδομένα
σας αποστέλλονται και την προγραμματισμένη περίοδο αποθήκευσης.
5.2 Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.
5.3 Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία των
δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για την άσκηση του δικαιώματος ελευθερίας έκφρασης

και ενημέρωσης, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου
συμφέροντος ή για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή
άλλων Αρχών.
5.4 Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για
συγκεκριμένους σκοπούς, εφόσον αμφισβητείται η ορθότητα των δεδομένων ή η
επεξεργασία δεν είναι νόμιμη.
5.5 Να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από
εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσής σας.
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω, μπορείτε να
υποβάλλετε το σχετικό αίτημά σας μέσω της διαθέσιμης φόρμας στην ιστοσελίδα μας ή μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.
Στοιχεία Επικοινωνίας Σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Η
ΑΝΤΗΡΙΔΑ"
Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Περιφερειακή Νέας Ευκαρπίας, 56403, Θεσσαλονίκη.
Το γραφείο της Αντηρίδας βρίσκεται στον Ισόγειο χώρο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.
Τηλέφωνο: 2313323869
Φαξ: 2313323869
E-mail: info@antirida.gr
Τέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ο κάτωθι υπογράφων επιβεβαιώνω την ορθότητα και ακρίβεια των προσωπικών μου
στοιχείων και, έχοντας λάβει γνώση και κατανοήσει πλήρως την Ενημέρωση Προστασίας
Δεδομένων των Χορηγών του Σωματείου “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Η ΑΝΤΗΡΙΔΑ", συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων . Η Αντηρίδα
δεσμεύεται ότι σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων αποτελεί,
αφενός, η εκτέλεση της σύμβασης δωρεάς, η συμμόρφωσή με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου
και η δημοσίευση και προβολή των δεδομένων μου στην Ιστοσελίδα ή σε ενημερωτικά
φυλλάδια ή/και προγράμματα και η ενημέρωσή μου εκδηλώσεις και δράσεις του Σωματείου.
Το Σωματείο με ενημέρωσε ότι διαθέτω το δικαίωμα να ζητήσω πρόσβαση στα δεδομένα
μου, διόρθωση ή διαγραφή τους και περιορισμό της επεξεργασίας τους.
Δηλώνω ότι συναινώ στην ανάρτηση των στοιχείων μου στην Ιστοσελίδα του
Σωματείου ή/και σε ενημερωτικά φυλλάδια.
Συναινώ να λαμβάνω ειδοποιήσεις στα στοιχεία επικοινωνίας που έχω παράσχει
σχετικά με εκδηλώσεις ή / και δράσεις της Αντηρίδας.

Η παρούσα δήλωση συγκατάθεσης μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή.

Ημερομηνία
Υπογραφή

