ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
«COVID19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ»
Τι είναι η COVID19 λοίμωξη?
Ο νέος κορωνοϊος σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου τύπου 2 (SARS-CΟV-2) αποτελεί τον αιτιολογικό
παράγοντα της πανδημίας που βρίσκεται σε εξέλιξη (COVID19). H λοίμωξη COVID19 μπορεί να διαδράμει
ασυμπτωματικά, με ελαφρές ενοχλήσεις όπως ένα «κοινό κρυολόγημα», με εμφάνιση πνευμονίας που μπορεί
να είναι και απειλητική για την ζωή. Η διάγνωση της μόλυνσης COVID19 γίνεται με την ανίχνευση του ιού με τα
λεγόμενα «μοριακά τεστ» PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης). Αν κάποιος βρεθεί θετικός με μοριακό
τεστ, τότε μπορεί να μεταδίδει τον ιό. Μετά το πέρας της λοίμωξης που συνήθως διαρκεί περίπου 21 μέρες ο ιός
δεν ανιχνεύεται πλέον.
Τι είναι τα αντισώματα έναντι του ιού?
Κατά την διάρκεια της μόλυνσης παράγονται στον οργανισμό αντισώματα έναντι του COVID19 με στόχο να τον
αντιμετωπίσουν. Στην παρούσα φάση επιστήμονες από όλο τον κόσμο προσπαθούν να αναπτύξουν μεθόδους
για την ανίχνευση και την κατανόηση της διαγνωστικής και κλινικής σημασίας των αντισωμάτων COVID19. Tα
αντισώματα παράγονται συνήθως μετά την 4η (IgM) ή 11η (IgG/ IGA) μέρα από την αρχή της λοίμωξης, δεν είναι
όμως ακόμα σαφές αν όλοι που μολύνθηκαν με COVID19 παράγουν αντισώματα. Επίσης δεν γνωρίζουμε ακόμα
αν τα αντισώματα COVID19 παρέχουν προστασία και πόσο καιρό παραμένουν στον οργανισμό.
Τι είναι τα «ορολογικά test» COVID19?
Τα «ορολογικά test» χρησιμοποιούνται για να ανιχνεύσουν αντισώματα έναντι του COVID19. Η ανίχνευση
αυτών των αντισωμάτων κατά κανόνα καταδεικνύει πρόσφατη ή παλιότερη μόλυνση από τον COVID19. Όπως
όμως αναφέρθηκε παραπάνω, δεν είναι ακόμα σαφής η πλήρης κατανόηση τη κλινικής σημασίας της ύπαρξης
των αντισωμάτων COVID19. Στο μέλλον είναι πολύ πιθανό, να αποδειχθεί ότι τα ορολογικά test αντισωμάτων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για την διάγνωση «πρόσφατης μόλυνσης» ή για τη
«πιστοποίηση» ανοσίας έναντι του COVID19. Στην παρούσα φάση τα test αντισωμάτων είναι πολύ χρήσιμα στο
να μας υποδείξουν σε επιδημιολογικές μελέτες, δηλ. σε ανάλυση μεγάλου αριθμού ανθρώπων, την πιθανή
εξάπλωση που είχε ο ιός στον πληθυσμό και τον έλεγχο μιας πιθανής «ανοσίας του πληθυσμού», στοιχεία
απαραίτητα και για την λήψη μέτρων για την περαιτέρω μείωση της εξάπλωσης του ιού στην κοινωνία.
Ποια «ορολογικά test» αντισωμάτων υπάρχουν?
Όλα τα υπάρχοντα ορολογικά test που χρησιμοποιούνται ακολουθούν τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης
Υγείας που προτείνει την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι 3 ειδικών για τον COVID19 πρωτεινών. Τα ορολογικά
test διαφέρουν μεταξύ τους στο ανιχνεύουν αντισώματα ενάντια σε 1 ή περισσότερες πρωτεΐνες του COVID19
και την τεχνική με την οποία τα ανιχνεύουν (π.χ. ELISA, Χημειοφωταύγεια, rapid test). Μερικά από αυτά τα test
έχουν ελεγχθεί σε ικανό αριθμό ατόμων όπου κατέδειξαν ικανοποιητική «ευαισθησία» και «ειδικότητα»
χρησιμοποιώντας τυποποιημένες διαδικασίες και έλαβαν γι’ αυτό τον λόγο την ένδειξη CE. Η ένδειξη CE
σημαίνει ότι τα test μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανεξάρτητους ερευνητές ή ιατρούς χωρίς όμως να
σημαίνει απαραίτητα ότι έχουμε κατανοήσει πλήρως την κλινική σημασία του αποτελέσματος. Με απλά λόγια,
ένα «θετικό» ή «αρνητικό» αποτέλεσμα με οποιαδήποτε ορολογικό test δεν είναι ικανό στην παρούσα φάση να
απαντήσει με βεβαιότητα αν ο εξεταζόμενος έχει ή όχι «ανοσία» έναντι του COVID19.
Τι είναι η μελέτη «COVID19 ανοσία πληθυσμού» που σας ζητάμε να μετάσχετε?
Η μελέτη που ζητάμε να μετάσχετε είναι μια επιδημιολογική μελέτη ανίχνευσης των «αντισωμάτων COVID19»
στον γενικό πληθυσμό. Θα γίνει ανάλυση των αντισωμάτων COVID19 με την τεχνική Luminex, μια τεχνική που
ήδη χρησιμοποιείται διαγνωστικά για την ανίχνευση αντισωμάτων σε άλλου είδους νοσήματα. Η τεχνική αυτή
μας επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάλυση μεγάλου αριθμού δειγμάτων και έχει μεγαλύτερη ή τουλάχιστον ισάξια
ευαισθησία ανίχνευσής αντισωμάτων σε σχέση με λοιπές τεχνικές. Μια επιπλέον καινοτομία της μεθοδολογίας
είναι ότι η ανάλυση περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ανίχνευση 3 διαφορετικών αντισωμάτων έναντι του COVID19
(σε αντίθεση με τα περισσότερα test που ανιχνεύουν αντισώματα ενάντια μιας μόνο πρωτεΐνης) αλλά και την
ταυτόχρονη ανίχνευση αντισωμάτων έναντι των «κοινών κορονοιών» (ιών κοινού κρυολογήματος). Η μελέτη
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συμμορφώνεται με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας για την διενέργεια
επιδημιολογικών μελετών COVID19 (Version: 1.1 Date: 17 March 2020) και έχει λάβει έγκριση από την Επιτροπή
Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στόχοι της μελέτης είναι:
 Η ανίχνευση σε δείγμα πληθυσμού του ποσοστού ατόμων με «αντισώματα COVID19». Η ανάλυση
αυτή θα βοηθήσει στην επιδημιολογική επιτήρηση της πανδημίας COVID19.
 H ανάλυση του είδους των αντισωμάτων έναντι COVID19 και την ύπαρξη τυχόν διασταυρούμενης
αντίδρασης με αντισώματα έναντι και λοιπών «κοινών κορονοιών». Η ανάλυση αυτή θα μας βοηθήσει
να κατανοήσουμε ποιο είναι το καταλληλότερο («ειδικότερο») αντίσωμα για τον COVID19.
 Η διερεύνηση αν τα αντισώματα COVID19 μπορούν να ελεγχθούν το ίδιο αποτελεσματικά και σε
στοματικό επίχρισμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο μέλλον τον πιο εύκολο έλεγχο αντισωμάτων στον
πληθυσμό αφού η λήψη του υλικού θα γίνεται πολύ εύκολα χωρίς ανάγκη λήψη αίματος.
Διαδικασία και ενδεχόμενοι κίνδυνοι.
Ζητούμε να συναινέσετε ώστε 3 ml αίματος που λαμβάνονται κατά την αιμοδοσία (λήψη 450 ml αίματος) να
χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο των αντισωμάτων COVID19. Ως εκ τούτου δεν θα γίνει καμία επιπλέον
αιμοληψία κι η ποσότητα αίματος που θα λάβουμε είναι ιδιαίτερα μικρή χωρίς να εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο
για την υγεία σας. Επίσης θα λάβουμε ένα στοματικό επίχρισμα. Η λήψη στοματικού επιχρίσματος είναι
απόλυτα αβλαβής και ανώδυνη και γίνεται με αποστειρωμένες μπατονέτες μιας χρήσης που ανοίγονται
μπροστά σας. Μέρος του δείγματος θα αποθηκευτεί ώστε κάποια από αυτά (τόσο «θετικά» όσο και
«αρνητικά») να μπορούν να επανεξεταστούν.
Υπάρχουν πιθανά οφέλη?
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων μπορεί να μην έχουν καμία διαγνωστική ή κλινική σημασία για εσάς. Το κύριο
όφελος της μελέτης είναι έμμεσο στο ότι τα δεδομένα που συλλέγονται θα βοηθήσουν στη βελτίωση των
υφιστάμενων ορολογικών test και θα καθοδηγήσουν τις προσπάθειες για την κατανόηση της έκτασης της
λοίμωξης από τον ιό COVID-19 που μπορεί να αποτρέψει την περαιτέρω μετάδοση του ιού.
Θα ενημερωθώ για το αποτέλεσμα?
Τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στον ιατρό αιμοδοσίας όπου έγινε η αιμοληψία και σε αρμόδιες αρχές
όπως στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Μετά την πλήρη ανάλυση και πλήρη αξιολόγηση όλων
των αποτελεσμάτων που προορίζεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου τριών μηνών ο ιατρός της
αιμοδοσίας μπορεί να σας ενημερώσει για τα ευρήματα της μελέτης και το αποτέλεσμα των εξετάσεων σας.
Προσωπικά δεδομένα.
Σας ζητάμε να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο με κλινικές και επιδημιολογικές πληροφορίες που θα
χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των δεδομένων. Η ταυτότητά σας και τα προσωπικά σας δεδομένα θα
παραμείνουν εμπιστευτικά. Η ταυτότητά σας θα προσδιορίζεται μέσω ενός αλφαριθμητικού κωδικού για την
αποφυγή της άμεσης ταυτοποίησής σας. Οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Νόμου περί Προσωπικών Δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων. Η πολιτική απορρήτου είναι στο παράρτημα και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΚΕΔΜΟΠ
www.xarisezoi.gr
Τα δικαιώματα σας.
H συμμετοχή σας στην μελέτη είναι οικειοθελής και μπορείτε να αποχωρήσετε από την μελέτη όποτε το
θελήσετε χωρίς να χρειαστεί να αιτιολογήσετε την απόφαση σας και χωρίς επιπτώσεις ή αρνητικές συνέπειες
για εσάς. Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποφασίσετε να αποσυρθείτε από την μελέτη, το υπάρχον δείγμα
και τα δεδομένα συλλογής του θα αφαιρεθούν από την μελέτη. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε τη συμμετοχή
σας στη μελέτη, παρακαλείσθε να αποστείλετε email στο: dpoxarisezoi@upatras.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ «COVID19 ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ»
EΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Το Κέντρο με την επωνυμία «Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
Πανεπιστημίου Πατρών», με τον διακριτικό τίτλο: «ΚΕΔΜΟΠ - Χάρισε Ζωή», το οποίο εδρεύει στο Κτίριο
Προκλινικών Λειτουργιών (ισόγειο, αιθ. Κ250048), Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, (Πανεπιστημιούπολη
– Ρίου Πατρών), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, όπως εκάστοτε
ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας
προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα της επεξεργασίας. Ο νέος Κανονισμός
αντικαθιστά το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Εγγύηση προστασίας: Το ΚΕΔΜΟΠ του Πανεπιστημίου Πατρών εγγυάται
την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (απλών και ειδικής κατηγορίας) που
παρέχονται με την αίτηση συγκατάθεσης αυτή, καθώς και όλων όσων θα περιέλθουν σε αυτό στο πλαίσιο της
επεξεργασίας των στοιχείων, καθώς και του βιολογικού υλικού που θα παραδώσει ο συμμετέχων. Για το σκοπό
αυτό έχει καθορίσει διαδικασίες που είναι πλήρως εναρμονισμένες με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ –
GDPR)
(1). Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και πώς:
Το ΚΕΔΜΟΠ - "Χάρισε Ζωή" είναι κέντρο ενημέρωσης και προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού των οστών
του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο εγγράφει εθελοντές στην εθνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών μέσω
του «Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».. Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης της πανδημίας
“COVID19”
διενεργεί επιδημιολογική μελέτη για ανίχνευση των «αντισωμάτων COVID19» στο γενικό
πληθυσμό. Η μελέτη συμμορφώνεται με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από τον Παγκόσμια Οργανισμό Υγείας για
τη διενέργεια επιδημιολογικών μελετών COVID19 (Version: 1.1 Date: 17 March 2020) και έχει λάβει έγκριση από
την Επιτροπή Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ΚΕΔΜΟΠ - "Χάρισε Ζωή" του Πανεπιστημίου Πατρών
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο ότι θα συλλέξει, θα αρχειοθετήσει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά
δεδομένα (απλά και ειδικής κατηγορίας) που θα περιέλθουν σε αυτό με την παρούσα αίτηση, καθώς και το
δείγμα που θα χορηγηθεί (δείγμα στοματικού επιχρίσματος και δείγμα αίματος) αποκλειστικά και μόνο στο
πλαίσιο του σκοπού του, ήτοι για την καταγραφή, ανάλυση δείγματος προκειμένου να γίνει ανίχνευση
αντισωμάτων “COVID19”.Οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται στα εξής στοιχεία: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση
κατοικίας, φύλο, ηλικία, αριθμός τηλεφώνου, δεδομένα που αφορούν την κατάσταση της υγείας σας και τα
οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες για την παρελθούσα, τρέχουσα ή μελλοντική κατάσταση της σωματικής
υγείας σας, πληροφορίες που προκύπτουν από εξετάσεις ή αναλύσεις σε μέρος ή ουσίας του σώματος σας,
όπως γενετικά ή βιολογικά δεδομένα, βιολογικό υλικό, πληροφορίες σχετικά με ασθένεια, κίνδυνο ασθένειας,
ιατρικό ιστορικό, κλινική θεραπεία και γενικά την φυσιολογική ή βιοϊατρική κατάσταση σας.Το δείγμα μετά τη
χορήγησή του λαμβάνει κωδικό (barcode) και όλες οι πληροφορίες που αφορούν αυτό θα διακινηθούν
περαιτέρω ανωνυμοποιημένες. Το ΚΕΔΜΟΠ δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας
δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς, δεν θα διαβιβάσει αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που δεν εμπλέκεται στην διαδικασία καταγραφής, τυποποίησης και χρήσης αυτών για τους σκοπούς της
επιδημιολογικής μελέτης.Τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν από την επεξεργασία του δείγματος που θα
μας παραδώσετε με την αίτησή συγκατάθεσής σας αυτή θα διακινηθούν με χρήση κωδικού και τα στοιχεία του
θα προκύψουν θα καταγραφούν και θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονικά αρχεία του Κέντρου, όπου και έκτοτε θα
τηρούνται. Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης συγκατάθεσής ο συμμετέχων στη Μελέτη συναινεί στην
επεξεργασία και διαβίβαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τη διατήρηση αυτών στα σχετικά
μητρώα και στις βάσεις δεδομένων που θα υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και τη χρήση και
διαχείρισή τους στη βάση των σκοπών της Μελέτης.
(2) Νομιμότητα και Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Το «ΚΕΔΜΟΠ - Χάρισε Ζωή» συνίσταται αποκλειστικά για αγαθοεργούς, φιλανθρωπικούς και μη
κερδοσκοπικούς σκοπούς. To Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω της Επιτροπής Ερευνών (Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας – ΕΛΚΕ) ασκεί την οικονομική εποπτεία και διαχείριση του ΚΕΔΜΟΠ. Το ΚΕΔΜΟΠ έχει ως
στόχο: α) την ενημέρωση των πολιτών για τη λειτουργία και τους σκοπούς της παρούσας επιδημιολογικής
Ημερομηνία: 24/05/2020 | ΕΚΔ.02 | ΣΕΛ 3 / 5

μελέτης» β) την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της εθελοντικής συμμετοχής στην
επιδημιολογική μελέτης ανίχνευσης αντισωμάτων COVID 19 καθώς και την ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία
που απαιτείται για τη συλλογή δείγματος και ανάλυσης του που περιλαμβάνει i) την πλήρη ενημέρωση των
συμμετεχόντων για τις απαιτούμενες διαδικασίες, ii) τη συλλογή δείγματος για ανάλυση και ανίχνευση
αντισωμάτων COVID19 σε όσους έδωσαν τη συγκατάθεσή τους iii) την ανάλυση και επεξεργασία των
συλλεχθέντων δειγμάτων σε πιστοποιημένα εργαστήρια iv) τη δημιουργία εξειδικευμένου αρχείου των
συμμετεχόντων στην επιδημιολογική μελέτη με τα στοιχεία τους και τα αποτελέσματα των δειγμάτων τους γ)
την έκδοση ενημερωτικών, περιοδικών ή κειμένων συναφών με τους πιο πάνω σκοπούς, δ) τη διοργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, ομιλιών και εκθέσεων με θέμα τα αποτελέσματα της
επιδημιολογικής μελέτης ε) την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους
επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς, με σκοπό την υλοποίηση των σκοπών του Κέντρου και προσπάθεια
σύνδεσής του και στ) την εν γένει εκτέλεση κάθε άλλης νόμιμης πράξης για την επίτευξη και/ή την πραγμάτωση
των πιο πάνω σκοπών ή και οποιωνδήποτε άλλων νόμιμων σκοπών μη ρητώς αναφερομένων.
(3) Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Tο «ΚΕΔΜΟΠ - Χάρισε Ζωή» για την εκπλήρωση των σκοπών του μπορεί να διαβιβάσει τα προσωπικά σας
δεδομένα σε συνεργάτες του, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμβούλους, επιστήμονες, ειδικά επιστημονικά
εργαστήρια με τους οποίους συνδέεται με συμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται σχετικές ρήτρες προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Επίσης η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής με τα οποία το «ΚΕΔΜΟΠ
- Χάρισε Ζωή» συνδέεται με συμβάσεις που περιέχουν αντίστοιχες ρήτρες. Η πρόσβαση στα προσωπικά
δεδομένα που θα μας χορηγήσετε μέσω της Αίτησης Συγκατάθεσης σας είναι δυνατή μόνο σε λίγους, ειδικά
εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους του ΚΕΔΜΟΠ, οι οποίοι γνωρίζουν τους ισχύοντες κανονισμούς περί
προστασίας δεδομένων. Το δείγμα που θα μας αποστείλετε μετά την λήψη επιχρίσματος από το στόμα με
μπατονέτα και του δείγματος αίματος λαμβάνει κωδικό (barcode) και όλες οι πληροφορίες που αφορούν αυτό
θα διακινηθούν περαιτέρω ανωνυμοποιημένες. Τα δεδομένα σας καθώς και τα αποτελέσματα από την
ανίχνευση αντισωμάτων θα μεταδοθούν σε ανώνυμη και ψευδωνυμοποιημένη μορφή. Ουσιαστικά, αυτά τα
δεδομένα περιλαμβάνουν τον αριθμό ταυτοποίησης, το φύλο και την ηλικία. Ονόματα, διευθύνσεις ή παρόμοια
δεδομένα που μπορεί να σας ταυτοποιήσουν, δεν θα μεταδίδονται. Τα προσωπικά δεδομένα που προκύπτουν
από την επεξεργασία του βιολογικού δείγματος που θα μας παραδώσετε με την αίτησή συγκατάθεσης σας θα
διακινηθεί με χρήση κωδικού (barcode) και τα στοιχεία αυτού που θα προκύψουν θα καταγραφούν σε
ηλεκτρονικό αρχείο που θα τηρείται στο αρχείο του «ΚΕΔΜΟΠ - Χάρισε Ζωή». Με την υπογραφή της αίτησης
συγκατάθεσης θα δώσετε τη συγκατάθεση σας στην επεξεργασία και διαβίβαση των ειδικής κατηγορίας
προσωπικών δεδομένων και τη διατήρηση αυτών στα σχετικά μητρώα και τις βάσεις δεδομένων που θα
υφίστανται ή θα δημιουργηθούν στο μέλλον και τη χρήση και διαχείρισή τους για τους σκοπούς της Μελέτης.
(4) Χρόνος τήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το «ΚΕΔΜΟΠ – Χάρισε Ζωή» θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει με τη δική σας συγκατάθεση για το
απολύτως απαραίτητο χρονικό για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας. Εφόσον ανακαλέσετε
τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, θα διαγράψουμε τα
δεδομένα σας από τα ηλεκτρονικά και φυσικά μας αρχεία, εκτός εάν η τήρηση αυτών καθίσταται απαραίτητη σε
συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή μας ή για την άσκηση, θεμελίωση ή υπεράσπιση δικαιωμάτων ή έννομων
συμφερόντων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών.
(5) Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:
 Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά
υφίστανται επεξεργασίας από τον φορέα μας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τους σκοπούς αυτού, τις
κατηγορίες των δεδομένων και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο
16 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και
των νομίμων δικαιωμάτων του φορέα μας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε
αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της
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επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δε συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο
18 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό
την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με
αυτοματοποιημένα μέσα. Η ικανοποίηση του εν λόγω δικαιώματος τελεί υπό την επιφύλαξη των
νομίμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του φορέα μας για τη διακράτηση των δεδομένων και την
εκπλήρωση καθήκοντός της προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 20 ΓΚΠΔ).
 Δικαίωμα εναντίωσης για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που
τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για την εκπλήρωση καθήκοντος
που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί
στο φορέα μας ή για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει ο φορέας μας ή τρίτο
μέρος.
(6) Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας
Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να
απευθύνεται εγγράφως προς: τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) στην διεύθυνση:
Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών – Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26504 –
Πάτρα, τηλ. +302610997510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpoxarisezoi@upatras.gr. To «ΚΕΔΜΟΠ- Χάρισε
Ζωή» θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα
ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που, λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω
του όγκου των πληροφοριών, δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, το
«ΚΕΔΜΟΠ- Χάρισε Ζωή» δεσμεύεται να σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους
λόγους της καθυστέρησης και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας
το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών. Το «ΚΕΔΜΟΠ- Χάρισε Ζωή»
διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή
υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού. Σε κάθε περίπτωση έχετε
το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια
εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία
στην αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpo.gr.
(7) Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
Μπορείτε να ανακαλέσετε οποτεδήποτε την συναίνεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.
Η ανάκληση γίνεται με γραπτό αίτημα που υποβάλλεται στην διεύθυνση: Κτήριο Προκλινικών Λειτουργιών –
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26504 – Πάτρα, τηλ. +302610997510 ή στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: dpoxarisezoi@upatras.gr. Tυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αναιρεί τη
νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
(8) Ενημερωμένη Πολιτική Απορρήτου
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, οτιδήποτε θέλετε να διορθώσετε
ή αν θέλετε να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε
με τον Υπεύθυνο Προστασίας (Data Protection Officer) του φορέα μας στην διεύθυνση: Κτήριο Προκλινικών
Λειτουργιών – Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη Ρίο, 26504 – Πάτρα, τηλ.
+302610997510 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpoxarisezoi@upatras.gr. Το «ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» με
βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε
ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα
ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας (www.xarisezoi.gr)
στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου ΓΚΠΔ.
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