
 

 

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας 

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! 

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε 

για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, 

οδός Ραβινέ 23, τηλ. 210 7223126, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας hua@huanet.gr (εφεξής 

η  «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, 

αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν 

επισκέπτεστε, εγγράφεστε ως μέλη ή χρησιμοποιείτε τους  δικτυακούς τόπους της Εταιρείας 

(εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι») καθώς και όταν συναλλάσσεστε με αυτήν. 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα 

προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για απορίες σας 

σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία 

των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην 

Εταιρεία  στην ως άνω Διεύθυνση ή στη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hua@huanet.gr.  

 

1. Λίγα λόγια για τους Δικτυακούς Τόπους της Εταιρείας 

Tο επίσημο ηλεκτρονικό όργανο της Εταιρείας είναι η ιστοσελίδα της με διεύθυνση “www. 

huanet.gr”, που λειτουργεί με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας και τις ακόλουθες 

κανονιστικές διατάξεις: 

 

α. Η ιστοσελίδα λειτουργεί αποκλειστικά υπό την αρμοδιότητα και ευθύνη του Δ.Σ. της 

Εταιρείας. 

β. Σκοποί της ιστοσελίδας είναι οι κάτωθι: 

i. Η επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Μελών της, καθώς και με το ευρύτερο κοινό του 

διαδικτύου σε θέματα που αφορούν την ειδικότητα της Ουρολογίας και τις Υποειδικότητές της με 

στόχο την καλύτερη ενημέρωση. 

ii. Η προβολή του έργου της Εταιρείας. 

iii. Η προαγωγή και η διάδοση της επιστημονικής γνώσης. 

 

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως 

ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., 

οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά 

Δεδομένα ή Δεδομένα». 

3. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων 

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων 

μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η 

μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η 

διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή 

η καταστροφή. 

4. Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των Δεδομένων σας 

Η παραχώρηση των Δεδομένων στην Εταιρεία, μπορεί να είναι απαραίτητη για να επιτευχθούν οι 

σκοποί που προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να είναι προαιρετική. 
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Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης Δεδομένων επισημαίνεται με έναν 

αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. 

Εάν αρνηθείτε να παραχωρήσετε τα στοιχεία που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά στους 

Δικτυακούς Τόπους, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της συλλογής των 

συγκεκριμένων Δεδομένων, και μπορεί, για παράδειγμα, να καταστεί αδύνατη για την Εταιρεία η 

εκπλήρωση των σκοπών της. 

Η παραχώρηση επιπρόσθετων Δεδομένων στην Εταιρεία, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως 

υποχρεωτικά, είναι προαιρετική και δεν επιφέρει συνέπειες, σχετικά με τους κύριους σκοπούς της 

συλλογής δεδομένων, αλλά η παραχώρησή τους χρησιμεύει στη βελτιστοποίηση της ποιότητας 

των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

5. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε 

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι 

κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα 

εξής: 

- Υποχρεωτικά: ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)*, όνομα*, επίθετο*, ταχυδρομική 

διεύθυνση*, αριθμό σταθερού τηλεφώνου*, αριθμού κινητού*,  

- Προαιρετικά: φύλλο, ημερομηνία γέννησης. 

6. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας. 

Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο 

 Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε 

δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για 

την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες. 

 Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες 

για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Για 

παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις 

ανάκλησης προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τις παραγγελίες 

σας. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και 

δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά 

σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές 

μας υποχρεώσεις. 

 Σας γνωρίζουμε τέλος ότι η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται, είτε από το 

ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής 

και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, 

έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των 

Δεδομένων σας διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών 

της εταιρείας. Πληροφορίες σχετικά θα βρείτε παρακάτω στην ενότητα 9 «Ποιοι είναι οι 

αποδέκτες των Δεδομένων σας; Πως κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας». 

7. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας; 

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς της Εταιρείας μας και ιδίως για: 

α) Την ενημέρωσή σας αναφορικά με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και μόνο 

β) Τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία  

 

 



 

 

8. Ποιά είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία; 

 Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους 

οποίους μια Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας 

δεδομένα, μεταξύ των οποίων: τους όρους της συμβατικής μας σχέσης 

 Η συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται. Για παράδειγμα όταν επιλέγετε να λαμβάνετε 

newsletter. Κατά τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων, θα σας ενημερώνουμε 

πάντα ποια δεδομένα είναι απαραίτητα σε σχέση με μια συγκεκριμένη υπηρεσία. 

 Τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, 

νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.) 

 Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα 

Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της 

επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά σας, την ελευθερία ή 

τα συμφέροντά σας. Για παράδειγμα: 

9. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας – Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα σας; 

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο 

έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις ή τρίτοι 

πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία 

για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας. 

Ακολουθεί η πολιτική που εφαρμόζουμε σε αυτούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τα 

Δεδομένα σας σύμφωνα με τα ανωτέρω: 

 Παρέχουμε μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων 

υπηρεσιών τους. 

 Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Δεδομένα σας μόνο για τους ακριβείς σκοπούς που 

καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους. 

 Συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι 

σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή. 

 Αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους, οποιαδήποτε από τα δεδομένα 

που κατέχετε θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα. 

10. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας; 

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί 

συμβατικά με την Εταιρεία: 

 να τηρούν εχεμύθεια,  

 να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας, 

 να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,  

 να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR). 

11. Διεθνής Μεταφορά Δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε (ή επεξεργαζόμαστε) θα αποθηκεύονται στην Ελλάδα. 

Ωστόσο, μερικοί από τους παραλήπτες των Δεδομένων με τους οποίους η Εταιρεία μοιράζεται τα 

Προσωπικά Δεδομένα σας μπορεί να βρίσκονται σε άλλες χώρες, εκτός από αυτήν στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η αρχική συλλογή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Η νομοθεσία στις εν 
λόγω χώρες μπορεί να μην παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων σε σύγκριση με τη 

χώρα που παρείχε αρχικά τα Προσωπικά Δεδομένα σας.  



 

 

Εντούτοις, όταν μεταφέρουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε παραλήπτες σε άλλες χώρες, 

δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα Προσωπικά δεδομένα σας, όπως περιγράφεται στην 

παρούσα Πολιτική Απορρήτου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

12. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Δεδομένα σας; 

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς της 

Εταιρείας (εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα 

νομοθεσία). Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο 

διάστημα είστε μέλος της Εταιρείας μας ή συνεργάζεστε με αυτή.  

13. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας; 

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα 

τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των 

Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο 

σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. 

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. 

14. Ποιά είναι τα δικαιώματα σας; 

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. 

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα 

σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό 

της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο 

διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα 

λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας 

και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για 

να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης). 

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για 

τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση 

σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση. 

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο 

εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία. 

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων 

σας.  

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την 

επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που 

υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη 

συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να 

ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.  



 

 

 

Σε περίπτωση που βασιζόμαστε στο νόμιμο συμφέρον μας. 

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον 

μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική 

σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν πιστεύουμε ότι έχουμε νόμιμο επιτακτικό 

λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. 

15. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας; 

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην 

ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Ραβινέ 23, 11521 Αθήνα)  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνσή 

της (hua@huanet.gr) με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» κι εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε 

και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. 

16. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας; 

Απαντάμε στα Αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός 

από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας.  

17. Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς; 

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό 

Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον 

εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών 

δεδομένων. 

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας, είναι τα 

Δικαστήρια Αθηνών. 

18. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των 

Προσωπικών Δεδομένων σας; 

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

(ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών 

Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο / δίκαιο για την προστασία 

των προσωπικών δεδομένων. 

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής; 

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν 

σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα 

Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της 

παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε 

πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.  

20. Ερωτήσεις και Σχόλια; 

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο 

χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας, να ελέγχετε τον χειρισμό από 

την Εταιρεία μας. 
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