ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το ΚΕΔΜΟΠ διασφαλίζει ότι συλλέγει, επεξεργάζεται και κάνει χρήση των
προσωπικών σας δεδομένων μόνο στον βαθμό που είναι νόμιμα επιτρεπτό, σύμφωνα
με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 1998.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από το ΚΕΔΜΟΠ υπόκεινται σε
ειδική προστασία σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων του 1998 και
άλλες διατάξεις για την προστασία δεδομένων, που διασφαλίζουμε μέσω τεχνικών
και οργανωτικών μέτρων που λαμβάνουμε. Οι εργαζόμενοι της υποχρεούνται να
τηρούν την εμπιστευτικότητα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το ΚΕΔΜΟΠ συλλέγει, επεξεργάζεται και κάνει χρήση των προσωπικών σας
δεδομένων μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο και απαιτείται
προκειμένου να εντοπιστούν κατάλληλοι δότες αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων
και να υπάρξει επικοινωνία μαζί σας.
Αν εγγραφείτε ως δότης στον διαδικτυακό μας τόπο, εγγραφείτε για να λαμβάνετε το
ενημερωτικό δελτίο, δωρίσετε χρήματα ή χρησιμοποιήσετε άλλες ηλεκτρονικές
φόρμες, τα δεδομένα σας θα μεταδοθούν σε εμάς σε κρυπτογραφημένη μορφή,
προκειμένου να αποτραπεί η πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Κατ’
αρχάς, αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας σε ειδικά προστατευμένους διακομιστές. Η
πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι δυνατή μόνο σε λίγους, ειδικά
εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του ΚΕΔΜΟΠ, οι οποίοι γνωρίζουν τους
ισχύοντες κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ
ΑΤΟΜΟ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ
Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι ο εντοπισμός δοτών αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων για τους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Τα δεδομένα σας ως
δότη καθώς και τα αποτελέσματα της τυποποίησης των χαρακτηριστικών του ιστού
σας (τυποποίηση HLA) θα μεταδοθούν σε ανώνυμη μορφή στα εθνικά ή/και διεθνή
μητρώα δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Μόνο τα δεδομένα που είναι
σχετικά με την αναζήτηση δότη θα μεταδίδονται. Ουσιαστικά, αυτά τα δεδομένα
περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης δότη, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης,
τα αποτελέσματα τυποποίησης του ιστού, τον αριθμό των τυποποιήσεων ιστού που
έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα και την κατάσταση του δότη (διαθέσιμος ή μη
διαθέσιμος). Ονόματα, διευθύνσεις ή παρόμοια δεδομένα που μπορεί να σας
ταυτοποιήσουν, δεν θα μεταδίδονται.

Προκειμένου να εκπληρώσουμε και να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, πρέπει
επίσης να συνεργαζόμαστε με παρόχους υπηρεσιών που λαμβάνουν προσωπικά
δεδομένα, όταν είναι απαραίτητο για τον σκοπό αυτό. Οι εν λόγω πάροχοι
υπηρεσιών είναι συμβατικά υποχρεωμένοι από το ΚΕΔΜΟΠ να χρησιμοποιούν τα
προσωπικά δεδομένα που περιέρχονται σε αυτούς για τον συμφωνημένο σκοπό και
να αποτρέπουν την κατά λάθος κοινοποίησή τους σε τρίτους. Σας διαβεβαιώνουμε
ότι δεν θα πουλήσουμε ούτε θα ενοικιάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες ή
οργανισμούς. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας
διεύθυνση ή άλλα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας για άλλους σκοπούς για τους
οποίους δεν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω e-mails, μπορείτε να διαγράψετε την
εγγραφή σας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση xarisezoi@upatras.gr γράφοντας
στο θέμα "NONEWS”
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΙΡ ΚΑΙ COOKIES
Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους το ΚΕΔΜΟΠ, απαιτείται
η καταχώρηση της διεύθυνσης ΙΡ για μικρό χρονικό διάστημα. Η διεύθυνση ΙΡ είναι
η παγκόσμια ισχύουσα, μοναδική ταυτοποίηση ενός υπολογιστή που αποτελείται από
τέσσερα πεδία αριθμών που χωρίζονται με παύλες. Γενικά, δεν θα χρησιμοποιείτε
μία διεύθυνση ΙΡ που παραμένει η ίδια ως ιδιώτης χρήστης, διότι ο πάροχός σας
ορίζει αυτή τη διεύθυνση σε εσάς προσωρινά για κάθε συνεδρία. Ωστόσο, κατ’
αρχάς είναι δυνατή η σαφής ανάθεση των δεδομένων χρήστη μέσω αυτής της
λειτουργίας, για στατικές διευθύνσεις ΙΡ. Ο διακομιστής μας αποθηκεύει στις
διευθύνσεις ΙΡ για μέγιστη χρονική περίοδο 24 ωρών. Μετά από αυτό το διάστημα,
τα δεδομένα πρόσβασης καθίστανται ανώνυμα.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE ANALYTICS
Σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, το ΚΕΔΜΟΠ χρησιμοποιεί το Google Analytics, μια
υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics
χρησιμοποιεί τα επονομαζόμενα cookies, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που
αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και επιτρέπουν την πραγματοποίηση
ανάλυσης αναφορικά με τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από όσους τους
επισκέπτονται. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie αναφορικά με τη
χρήση αυτού του δικτυακού τόπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ του
χρήστη) μεταδίδονται σε έναν διακομιστή της Google.Inc στις ΗΠΑ και
αποθηκεύονται εκεί. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να
αναλύσει τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου από τους επισκέπτες του
προκειμένου να συντάξει αναφορές για τις ενέργειες των επισκεπτών στους
δικτυακούς τόπους το ΚΕΔΜΟΠ και να παράσχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται
με τη χρήση δικτυακών τόπων και τη χρήση του Διαδικτύου. Η Google θα μεταφέρει
αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη, όταν είναι απαραίτητο και δεδομένου ότι
επιτρέπεται από τον νόμο ή στην περίπτωση που τρίτα μέρη επεξεργάζονται αυτά τα
δεδομένα εκ μέρους της Google. Η Google εγγυάται ότι η διεύθυνση ΙΡ σας σε καμία
περίπτωση δεν θα συσχετιστεί με άλλα δεδομένα της Google Inc.

Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookies μέσω της αντίστοιχης
προσαρμογής του λογισμικού του περιηγητή σας. Όμως, θα θέλαμε να
υπογραμμίσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε
πλήρη χρήση όλων των λειτουργιών αυτού του δικτυακού τόπου. Χρησιμοποιώντας
αυτόν τον δικτυακό τόπο, δίδετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των
δεδομένων σας που συλλέγονται από τη Google με τον προαναφερόμενο τρόπο και
για τον προαναφερόμενο σκοπό. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους
όρους παροχής υπηρεσιών της Google: Www.google.com/analytics/terms/us.html
και
την
Πολιτική
περί
Προστασίας
Δεδομένων
της
Google:
www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GOOGLE ADWORDS
Το ΚΕΔΜΟΠ χρησιμοποιεί επίσης τη λειτουργία δωρεάν παρακολούθησης
μετατροπών Google AdWords σε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, η
Google διασφαλίζει ότι θα προστατεύσει τα δεδομένα των πελατών και των χρηστών
της. Όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία διαφήμιση, το Google τοποθετεί ένα
cookie στον υπολογιστή του χρήστη, το οποίο θα λήξει μετά από περίοδο 30 ημερών.
Το Google δεν ορίζει τη δραστηριότητα αναζήτησης ενός χρήστη στο αρχείο του ad
click (καταγραφή των κλικ σε διαφημίσεις). Επιπλέον, το Google δεν συλλέγει ή
αρχειοθετεί καμία προσωπική πληροφορία ή οποιαδήποτε πληροφορία ταυτοποεί τον
χρήστη και δεν μεταφέρει καμία προσωπική πληροφορία σε τρίτα μέρη. Οι χρήστες
που δεν επιθυμούν να συμμετέχουν στην παρακολούθηση μπορούν να
απενεργοποιήσουν το cookie της Παρακολούθησης Μετατροπής Google στο
πρόγραμμα περιήγησής τους στο Διαδύκτο, στο μενού ρυθμίσεων του χρήστη. Αυτοί
οι χρήστες δεν θα περιλαμβάνονται στα στατιστικά παρακολούθησης μετατροπής.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΤΗΣ GOOGLE
Το ΚΕΔΜΟΠ χρησιμοποιεί τη λειτουργία Google Site Search σε αυτόν τον δικτυακό
τόπο. Οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων της Google ισχύουν για τον χρήστη του
πεδίου αναζήτησης αυτού του
δικτυακού τόπου: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ο δικτυακός μας τόπος χρησιμοποιεί πρόσθετα κοινωνικών δικτύων από διάφορα
δίκτυα κοινωνικών μέσων. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν δικτυακό μας τόπο
μέσα από την ιστοσελίδα μας που περιέχει ένα πρόσθετο όπως αυτό, το πρόγραμμα
περιήγησής σας θα εγκαταστήσει μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του
κοινωνικού δικτύου. Το περιεχόμενο των πρόσθετων θα μεταδίδεται απευθείας από
το πρόγραμμα περιήγησής σας από τα κοινωνικά δίκτυα και θα ενσωματώνεται από
αυτό στον δικτυακό τόπο.
Ενσωματώνοντας το πρόσθετο, τα κοινωνικά δίκτυα θα λαμβάνουν την πληροφορία
ότι είχατε πρόσβαση στην αντίστοιχη σελίδα του δικτυακού μας τόπου. Αν είστε
συνδεδεμένοι σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, τα αντίστοιχα κοινωνικά
δίκτυα μπορούν να καταχωρήσουν την επίσκεψη στον λογαριασμό σας. Όταν
αλληλεπιδράτε με αυτά τα πρόσθετα, για παράδειγμα, όταν πατάτε το κουμπί «Μου
αρέσει» ή στέλνετε ένα Tweet, οι αντίστοιχες πληροφορίες μεταφέρονται απευθείας
από το πρόγραμμα περιήγησής σας στο Facebook και το Twitter και κατόπιν

αποθηκεύονται εκεί.
Ανατρέξτε στις αντίστοιχες σημειώσεις προστασίας δεδομένων αναφορικά με τον
σκοπό και τον λόγο συλλογής των δεδομένων, την περαιτέρω επεξεργασία και τη
χρήση των δεδομένων από τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και τα δικαιώματά σας και
τις επιλογές ρυθμίσεων αναφορικά με την προστασία της σφαίρας της ιδιωτικότητάς
σας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Το ΚΕΔΜΟΠ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών
δικτυακών τόπων.
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις αναφορές μας στην προστασία δεδομένων;
Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση xarisezoi@upatras.gr
η πολιτική μας για την προστασία δεδομένων


Το ΚΕΔΜΟΠ είναι αφοσιωμένο στην προστασία των προσωπικών σας
πληροφοριών. Αφού επιστραφεί το δείγμα από το μάγουλό σας και έχει
τυποποιηθεί πλήρως, τα χαρακτηριστικά του ιστού σας θα προστεθούν
ανώνυμα στο Μητρώο Αρχέγονων Κυττάρων του ΗΒ για τους σκοπούς
έρευνας. Όταν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες, υποχρεούμαστε από τον
νόμο να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σε συμμόρφωση με όλους τους
νόμους που αφορούν την προστασία των προσωπικών πληροφορικών,
συμπεριλαμβανομένου του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 1998.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ.
Ως υποψήφιος δότης θα λαμβάνετε τακτικά ενημερωτικά δελτία, ιατρικές
πληροφορίες, ενημερώσεις σχετικά με τη διαδικασία και γενικές πληροφορίες
αναφορικά με το ΚΕΔΜΟΠ.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε περαιτέρω e-mails, μπορείτε να διαγράψετε
την εγγραφή σας αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση xarisezoi@upatras.gr
γράφοντας στο θέμα "NONEWS”



Διάβασα και κατανόησα την Πολιτική Ιδιωτικού απορρήτου του ΚΕΔΜΟΠ.

