Πνιηηηθή Δκπηζηεπηηθόηεηαο θαη Αζθάιεηαο Πξνζωπηθώλ Γεδνκέλωλ
Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ
(σο Υπεχζπλνπ θαη Εθηεινχληα ηελ Επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ
Καλνληζκφ Δεδνκέλσλ Ε.Ε. 2016/679)
1.

Γηαηί ην FERTILITY CLINIC ζα επεμεξγαζηεί
Πξνζωπηθνύ Φαξαθηήξα (ΓΠΦ) ηνπ εμεηαδόκελνπ

ηα

Γεδνκέλα

Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ από ην
FERTILITY CLINIC απνηειεί, ε επίηεπμε ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο φζνλ
αθνξά ηελ ππνγνληκφηεηα θαζψο επίζεο θαη ε απφδνζε ηαπηφηεηαο
(ηρλειαζηκφηεηα) κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ θαη ηνπ πειάηε.
Τν FERTILITY CLINIC ζπιιέγεη δεδνκέλα κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγεί
απνηειεζκαηηθά θαη λα παξέρεη ζε εζάο ηηο θαιχηεξεο ππεξεζίεο
εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο. Τα δεδνκέλα ζπιιέγνληαη γηα θαζνξηζκέλνπο,
ξεηνχο θαη λνκηθνχο ζθνπνχο θαη δελ ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ
επεμεξγαζία θαηά ηξφπν αζχκβαην πξνο ηνπο ζθνπνχο απηνχο.
Τα δεδνκέλα δηαηεξνχληαη ππφ κνξθή πνπ επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε ηεο
πιεξνθνξίαο, κφλν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Η παξνρή αθξηβψλ θαη πιεξέζηεξσλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα
ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ
πνπ ζαο παξέρνπκε. Αλ νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρεηε δελ είλαη πιήξεηο
θαη αθξηβείο, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηά καο λα ζαο παξέρνπκε
αζθαιείο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο.
2. δεδνκέλα ηα νπνία ζπιιέγνπκε
- Όλνκα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, φλνκα θαη επψλπκν, ηε δηεχζπλζε
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, ηελ πφιε, ην
ηειέθσλν κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη
ηελ πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ πειάηε απφ ηελ κνλάδα φπσο γηα παξάδεηγκα
newsletter.
-Δεκνγξαθηθά ζηνηρεία. Ηιηθία, θχιιν κε ζθνπφ ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ
πειάηε θαη ηνπ δείγκαηνο
-Δεδνκέλα ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ, απνηειέζκαηα εμεηάζεσλ κε ζθνπφ ηελ
νξζή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο
- Οηθνλνκηθά ζηνηρεία πιεξνθνξίεο, ΑΦΜ, ηαηξηθή αζθάιηζε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ΑΜΚΑ), νπνηαδήπνηε ηδησηηθή θάιπςε
πγείαο, παξαπεκπηηθφ ΕΟΠΠΥΥ.

3. Σε ηη είδνπο επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ κνπ ζα πξνβεί ην FERTILITY
CLINIC
Αθνχ ν εμεηαδφκελνο δψζεη ηα δεδνκέλα ζην FERTILITY CLINIC ην
εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ, ζα πξνρσξήζεη, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ
πξναλαθέξζεθαλ, ζε θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ επεμεξγαζίαο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ θαη κε ηε βνήζεηα απηνκαηνπνηεκέλσλ,
εµηαπηνµαηνπνηεµέλσλ κέζσλ φπσο π.ρ. ζπιινγή, θαηαρψξεζε, νξγάλσζε,
δηφξζσζε, απνζήθεπζε, πξνζαξκνγή, κεηαβνιή, αλάθηεζε, αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ.
Μέζσ
απηψλ
ησλ
απηνκαηνπνηεκέλσλ/
εµηαπηνµαηνπνηεµέλσλ δηεξγαζηψλ, ην FERTILITY CLINIC δχλαηαη λα
ιακβάλεη απνθάζεηο πην ζχληνκα, κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, δηαθάλεηα θαη
ζπλέπεηα.
4.

Γηα πόζν ρξόλν ζα θξαηά ην FERTILITY CLINIC ηα δεδνκέλα ηνπ
εμεηαδόκελνπ ζε αξρείν
Η ρξνληθή δηάξθεηα ηήξεζεο ησλ αξρείσλ είλαη δέθα έηε ηφζν ζε έληππε φζν
θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Τν FERTILITY CLINIC είλαη ζχλλνκν κε ηελ
ειιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο απηφ
νξίδεηαη απφ ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία.

5. Πνηα δηθαηώκαηα έρεη ν πειάηεο ζε ζρέζε κε ηελ επεμεξγαζία ηωλ
δεδνκέλωλ ηνπ
Ο πειάηεο κπνξεί λα αζθήζεη, θαηά πεξίπησζε, ηα εμήο δηθαηψκαηα: ην
δηθαίσκα πξφζβαζεο (γηα λα κάζεη πνηα δεδνκέλα ηνπ επεμεξγαδφκαζηε, γηα
πνην ιφγν θαη ηνπο απνδέθηεο ηνπο), δηφξζσζεο (γηα λα δηνξζσζνχλ ηπρφλ
ειιείςεηο ή αλαθξίβεηεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρεη δψζεη), δηαγξαθήο (δηθαίσκα
ζηε ιήζε) (δηαγξαθή ηνπο απφ ηα αξρεία ηνπ FERTILITY CLINIC, εθφζνλ
φκσο ε επεμεξγαζία ηνπο δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηε), πεξηνξηζκνχ ηεο
επεμεξγαζίαο (ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ
θ.ιπ.), θνξεηφηεηαο (λα ιάβεη ν εμεηαδφκελνο ηα δεδνκέλα ηνπ ζε δνκεκέλν
θαη θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν κνξθφηππν).
Τα δηθαηψκαηα απηά αζθνχληαη ρσξίο θφζηνο γηα ηνλ εμεηαδφκελν, κε ηελ
απνζηνιή ζρεηηθήο επηζηνιήο ή e-mail ζηνλ Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ,
Εθφζνλ ν πειάηεο αζθήζεη νπνηαδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηά ηνπ απηά, ην
FERTILITY CLINIC ζα ιάβεη θάζε δπλαηφ κέηξν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ
αηηήκαηνο ηνπ εμεηαδφκελνπ εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηνπ
ζρεηηθνχ αηηήκαηνο, αθνχ πξψηα ελεκεξσζεί ην FERTILITY CLINIC είηε γηα
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ, είηε γηα ηνπο αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο πνπ εκπνδίδνπλ
ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ.
Πέξαλ απηψλ, ν πειάηεο κπνξεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή λα ελαληησζεί ζηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηνπ γηα ηνπο ζθνπνχο
ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, αλαθαιψληαο ηεο ζπγθαηάζεζή ηνπ.
Ωζηφζν, απηφ ζα νδεγήζεη ζηελ ιήμε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο πξνο ηνλ

πειάηε, θαη ζηελ κε παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην FERTILITY CLINIC επεηδή
(ζχκθσλα θαη κε φζα πξναλαθέξζεθαλ) θακία ππεξεζία δελ ιεηηνπξγεί ρσξίο
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πειάηε
(ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ).
6. Πώο δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ηωλ δεδνκέλωλ ηνπ πειάηε
Η αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ είλαη γηα ην FERTILITY CLINIC απφιπηε
δέζκεπζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ εθαξκφδνληαη φια ηα ζχγρξνλα θαη
θαηάιιεια γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο ηερληθά θαη νξγαλσηηθά
κέηξα, ηελ αληαπφθξηζε ησλ νπνίσλ ην FERTILITY CLINIC ειέγρεη αλά
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Καη` απηφλ ηνλ ηξφπν, ρξεζηκνπνηνχκε κηα ζεηξά
απφ ηερλνινγίεο αζθαιείαο θαη δηαδηθαζίεο πνπ καο βνεζνχλ λα
πξνζηαηεχνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε
πξφζβαζε, ρξήζε ή γλσζηνπνίεζε. Οη πιεξνθνξίεο ζαο ζπιιέγνληαη ζε
έληππα έγγξαθα, κεηαηξέπνληαη ζε αζθαιή ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηα έληππα
έγγξαθα απνζεθεχνληαη κε αζθάιεηα ή θαηαζηξέθνληαη.
7.

Πνύ δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα
Τα δεδνκέλα ηνπ πειάηε, δηαβηβάδνληαη ζε ηκήκαηα ηνπ FERTILITY CLINIC
πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο θαη γηα
ηελ νξζή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ηκήκα
γξακκαηείαο, ηα ηκήκαηα εξγαζηεξίσλ. Όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα επεμεξγάδνληαη απφ ην πξνζσπηθφ, ην νπνίν είλαη
εμνπζηνδνηεκέλν γηα ηνλ ρεηξηζκφ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Σε θάζε
δηαβίβαζε ην FERTILITY CLINIC, ιακβάλεη πάληα θάζε κέηξν ψζηε ηα
δεδνκέλα πνπ ζα δηαβηβάδνληαη λα είλαη πάληα ηα ειάρηζηα αλαγθαία θαη φηη
ζα ζπληξέρνπλ πάληα νη πξνυπνζέζεηο γηα λφκηκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία.

8. Γεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα ζε ηξίηνπο
Ο πειάηεο, νθείιεη λα γλσξίδεη πσο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε ειιεληθή
λνκνζεζία, δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δίλνληαη θαηά πεξίπησζή ζε
αζθαιηζηηθά ηακεία ηνπ δεκνζίνπ (ΕΟΠΠΥΥ) θαη άιια αζθαιηζηηθά ηακεία
ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη ν ίδηνο ζπκβεβιεκέλνο (γηα παξάδεηγκα:
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο).
9. Άξλεζε παξνρήο δεδνκέλωλ από ηνλ πειάηε
Ο πειάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί λα παξέρεη πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα
θαη ζηνηρεία φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Όκσο ζα
πξέπεη λα γλσξίδεη πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ παξέρεη θάπνηα ή/ θαη φια εθ
ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, ηα νπνία θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ
δηεμαγσγή θαη ην απνηέιεζκα ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο θαη άιισλ
ηαηξηθψλ παξνρψλ, ππάξρεη θίλδπλνο ιαλζαζκέλνπ απνηειέζκαηνο. Τν
FERTILITY CLINIC, έρεη θάζε δηθαίσκα λα ζηακαηήζεη ηελ παξνρή ηεο
ππεξεζίαο πξνο ηνλ πειάηε. Μνλαδηθή εμαίξεζε απνηειεί εάλ ην δείγκα
θξίλεηαη σο επείγνλ πξνο επεμεξγαζία. Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην
δείγκα, επεμεξγάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα δεηνχληαη απφ ηνλ πειάηε, δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.

10.Πνιηηηθή γηα ηα Cookies

10.1. Απνιύηωο απαξαίηεηα cookies (Τύπνο Α)
Τα απνιχησο απαξαίηεηα cookies εγγπψληαη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνβιεπφκελε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο καο. Απηά ηα cookies
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά απφ εκάο θαη σο εθ ηνχηνπ απνηεινχλ first party
cookies. Απηφ ζεκαίλεη φηη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζηα cookies
ζα επηζηξαθνχλ ζηελ ηζηνζειίδα καο. Τα απνιχησο απαξαίηεηα cookies
εμππεξεηνχλ, γηα παξάδεηγκα, ηε δηαζθάιηζε φηη εζείο σο εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο
παξακέλεηε πάληα ζπλδεδεκέλνη φηαλ έρεηε πξφζβαζε ζε δηάθνξεο ππνζειίδεο
ηεο ηζηνζειίδαο καο θαη έηζη δελ ρξεηάδεηαη λα εηζάγεηε μαλά ηα ζηνηρεία
ζχλδεζεο θάζε θνξά πνπ επηζθέπηεζηε κηα λέα ζειίδα.
Η ρξήζε ησλ απνιχησο απαξαίηεησλ cookies ζηελ ηζηνζειίδα καο είλαη δπλαηή
ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ζαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα απνιχησο απαξαίηεηα cookies
δελ κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ ή λα απελεξγνπνηεζνχλ κεκνλσκέλα. Ωζηφζν,
κπνξείηε λα απελεξγνπνηήζεηε ηα cookies ζην πξφγξακκα πεξηήγεζήο ζαο
νπνηαδήπνηε ζηηγκή.
10.2. Cookies Λεηηνπξγηθόηεηαο θαη Απόδνζεο (ηύπνο Β)
Τα cookies ιεηηνπξγηθφηεηαο επηηξέπνπλ ζηελ ηζηνζειίδα καο λα απνζεθεχεη
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε παξαζρεζεί (φπσο γηα παξάδεηγκα: θαηαρσξεκέλν
νλνκαηεπψλπκν) θαη λα ζαο πξνζθέξεη βειηησκέλεο θαη πην εμαηνκηθεπκέλεο
ιεηηνπξγίεο κε βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Απηά ηα cookies ζπιιέγνπλ θαη
απνζεθεχνπλ κφλν αλψλπκεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα κελ κπνξνχλ λα
παξαθνινπζήζνπλ ηηο θηλήζεηο ζαο ζε άιιεο ηζηνζειίδεο.
Τα cookies απφδνζεο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ
ηζηνζειίδσλ καο, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ειθπζηηθφηεηα, ην πεξηερφκελν θαη
ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. Απηά ηα cookies καο βνεζνχλ, γηα παξάδεηγκα, λα
θαζνξίζνπκε εάλ θαη πνηεο ππνζειίδεο ηεο ηζηνζειίδαο καο επηζθέπηνληαη νη
ρξήζηεο θαη γηα πνην πεξηερφκελν ελδηαθέξνληαη ηδηαίηεξα νη ρξήζηεο.
Σπγθεθξηκέλα, θαηαγξάθεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζθέςεσλ ζε κηα ζειίδα, ν αξηζκφο
ησλ ππνζειίδσλ ηηο νπνίεο επηζθέθζεθαλ, ν ρξφλνο παξακνλήο ζηελ ηζηνζειίδα
καο, ε ζεηξά ησλ ζειίδσλ ηηο νπνίεο επηζθέθζεθαλ νη ρξήζηεο, νη φξνη
αλαδήηεζεο πνπ νδήγεζαλ ηνλ ρξήζηε ζε εκάο, ε πεξηνρή θαη, εη δπλαηφλ, ε πφιε
απφ ηελ νπνία γίλεηαη ε πξφζβαζε θαη ην πνζνζηφ ησλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ πνπ
έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηζηνζειίδεο καο. Απνζεθεχνπκε επίζεο ηελ θίλεζε, ηα θιηθ
θαη ηελ θχιηζε κε ην πνληίθη ηνπ ππνινγηζηή (scrolling) γηα λα θαηαλνήζνπκε
πνηά ηκήκαηα ηεο ηζηνζειίδαο καο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο
ρξήζηεο. Ωο απνηέιεζκα, κπνξνχκε λα πξνζαξκφζνπκε ην πεξηερφκελν ηεο
ηζηνζειίδαο καο πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ καο θαη λα
βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ πξνζθνξά καο. Η δηεχζπλζε IP ηνπ ππνινγηζηή ζαο πνπ
κεηαδίδεηαη γηα ηερληθνχο ιφγνπο θαζίζηαηαη απηφκαηα αλψλπκε θαη δελ καο
επηηξέπεη λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρξήζηε.

Ο πειάηεο κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη, λα απελεξγνπνηήζεη ή θαη λα ζβήζεη εληειψο
ηα cookies κέζα απφ ηηο επηινγέο ξχζκηζεο ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί.

11. Google Analytics
H ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο καο, ρξεζηκνπνηεί ην Google Analytics, κηα ππεξεζία
αλάιπζεο δεδνκέλσλ ηζηνχ ηεο Google Inc. (“Google”). Τν Google Analytics
ρξεζηκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή cookie, ε νπνία είλαη απνζεθεπκέλε ζηνλ
ππνινγηζηή ζαο θαη επηηξέπεη ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο καο. Οη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε απφ εζάο απηνχ ηνπ ηζηφηνπνπ πνπ παξάγνληαη
απφ ην cookie κεηαδίδνληαη γεληθά θαη απνζεθεχνληαη ζε έλαλ δηαθνκηζηή Google
ζηηο ΗΠΑ.
Θα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ην Google Analytics έρεη επεθηαζεί ζε απηήλ ηελ
ηζηνζειίδα γηα λα ζπκπεξηιάβεη ην IP masking. Λφγσ ηεο αλσλπκνπνίεζεο ηεο IP ζε
απηήλ ηελ ηζηνζειίδα, ε δηεχζπλζε IP ζαο ζπληνκεχεηαη απφ ηελ Google εληφο ηεο
επηθξάηεηαο ηεο ΕΕ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηνπ Επξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Φψξνπ.
Μφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε πιήξεο δηεχζπλζε IP κεηαδίδεηαη θαη
ζπληνκεχεηαη ζε δηαθνκηζηή Google ζηηο ΗΠΑ.
Η Google ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο ηζηνζειίδαο
www.πιαζηηθνηρεηξνπξγνη.com, γηα ηελ αλάιπζε ηεο ρξήζεο ζαο κε ζθνπφ ηελ
θαηάξηηζε αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηζηνζειίδσλ θαη ηελ παξνρή
πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπ Δηαδηθηχνπ. Η
Google κπνξεί επίζεο λα κεηαβηβάζεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζε ηξίηα κέξε, φπσο
απαηηείηαη απφ ην λφκν ή εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ηξίηα κέξε επεμεξγάδνληαη απηά ηα
δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Google. Η δηεχζπλζε IP πνπ κεηαδίδεηαη απφ ην
πξφγξακκα πεξηήγεζήο ζαο ζην πιαίζην ηνπ Google Analytics δελ ζπλελψλεηαη κε
άιια δεδνκέλα ηεο Google.
Μπνξείηε λα αξλεζείηε ηελ απνζήθεπζε ησλ cookies κε ηε ζσζηή ξχζκηζε
ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. Επηπιένλ, κπνξείηε
λα εκπνδίζεηε ηελ Google λα θαηαγξάθεη ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε
ηεο ηζηνζειίδαο πνπ δεκηνπξγεί ην cookie (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηεχζπλζεο IP)
θαη λα επεμεξγάδεηαη απηά ηα δεδνκέλα, κεηαθνξηψληαο θαη εγθαζηζηψληαο ηελ
πξνζζήθε πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο πνπ δηαηίζεηαη ζηε δηεχζπλζε
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el.
12. Social Plug-ins
Σηελ ηζηνζειίδα καο ρξεζηκνπνηνχληαη πξφζζεηεο εθαξκνγέο 'social plugins' ηα
νπνία θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ην δηεζλέο αλαγλσξηζκέλν θαη θαηνρπξσκέλν
ινγφηππν. Social media plugin είλαη ηα αθφινπζα:
-Facebook

Ο πάξνρνο ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο απνζεθεχεη ηα δεδνκέλα πνπ
ζπιιέγνληαη θαη αθνξνχλ εζάο σο πξνθίι ρξεζηψλ θαη ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο
δηαθήκηζεο, έξεπλαο αγνξάο ή / θαη ζρεδηαζκνχ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δήηεζε ηεο
ηζηνζειίδαο ηνπ. Μηα ηέηνηα αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη εηδηθφηεξα (θαη γηα κε
ζπλδεδεκέλνπο ρξήζηεο) γηα ηελ πξνβνιή δηαθήκηζεο αληίζηνηρεο κε ηε δήηεζε θαη
γηα ηελ ελεκέξσζε άιισλ ρξεζηψλ ηνπ κέζνπ θνηλσληθήο δηθηχσζεο γηα ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ζαο ζηελ ηζηνζειίδα καο. Έρεηε δηθαίσκα ελαληίσζεο ζηε
δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξνθίι ρξεζηψλ, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα
επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ αληίζηνηρν πάξνρν plug-in γηα λα αζθήζεηε απηφ ην δηθαίσκα.
Μέζσ ησλ plug-ins ζαο πξνζθέξνπκε ηε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κε ηα κέζα
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιινπο ρξήζηεο, ψζηε λα βειηηψζνπκε ηελ πξνζθνξά καο
θαη λα ηελ θάλνπκε πην ελδηαθέξνπζα γηα εζάο σο ρξήζηε.
Τα δεδνκέλα κεηαθέξνληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεηε ινγαξηαζκφ θαη έρεηε
ζπλδεζεί ζηνλ πάξνρν ηνπ plug-in. Εάλ είζηε ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πάξνρν ηνπ plugin, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ ζε εκάο ζα δηαηεζνχλ απεπζείαο ζηνλ ππάξρνληα
ινγαξηαζκφ πνπ έρεηε ζηνλ πάξνρν ηνπ plug-in. Αλ θάλεηε θιηθ ζην ελεξγνπνηεκέλν
θνπκπί θαη θνηλνπνηήζεηε, γηα παξάδεηγκα, ηε ζειίδα, ν πάξνρνο ησλ plug-in
απνζεθεχεη επίζεο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο ζην ινγαξηαζκφ ρξήζηε θαη ηηο κνηξάδεηαη
δεκνζίσο κε ηηο επαθέο ζαο.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζθνπφ θαη ην αληηθείκελν ηεο ζπιινγήο
δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπο απφ ηνλ πάξνρν plug-in, αλαηξέμηε ζηηο
δειψζεηο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ησλ παξφρσλ. Θα ζαο παξάζρνπλ επίζεο
πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ζαο γηα ην δήηεκα απηφ θαη γηα ηε
ξχζκηζε ησλ επηινγψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηάο ζαο.

13. Υπνβνιή θαηαγγειίαο/δηακαξηπξίαο
Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο κπνξείηε λα
απεπζχλεζηε ζηνλ Υπεπζχλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (ΥΠΔ) email:
info@fertilityclinic.gr
Επίζεο, ν πειάηεο δηαηεξεί πάληα ην δηθαίσκα λα απεπζπλζεί ζηηο αξκφδηεο αξρέο,
φπνπ κπνξεί λα ππνβάιεη ηα ζρεηηθά παξάπνλα. Γηα ηελ Ειιάδα: Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (Κεθηζίαο 1-3, Т.К. 115 23, Αζήλα), είηε
ειεθηξνληθά (www.dpa.gr)

