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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Αντικείμενο Ενημερωτικού Σημειώματος για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (εφεξής «ΙΣΑ»), 
ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σεβαστουπόλεως, αρ. 113, Τ.Κ. 11526, με τηλέφωνα 
επικοινωνίας 2103816404, 2103839770, 2103304008, ενεργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 
συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «Κανονισμός») και του ν. 4624/2019, όπως ισχύει (εφεξής 
«Υφιστάμενη Νομοθεσία»). Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα έχει ως στόχο να σας ενημερώσει 
σχετικά με τη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μέσω της 
παρούσας πλατφόρμας. 

Δεδομένα που συλλέγει ο ΙΣΑ μέσω της πλατφόρμας 
Προσωπικά 
Δεδομένα Σκοπός Νομική Βάση Χρόνος 

Διατήρησης Αποδέκτες 

 Όνομα 
 επώνυμο  
 ιατρική 

ειδικότητα 
 Α.Μ. ΙΣΑ 
 διεύθυνση 
 τηλέφωνο 
 email 

 

Ενημέρωση 
κοινού για τους 
ιατρούς,  που 
προσφέρουν 

ιατρικές 
υπηρεσίες σε 
Ουκρανούς 
πολίτες που 

έχουν 
αποκλειστεί  
στην Ελλάδα 

Άρθρο 6 παρ. 1 ε’ 
(επεξεργασία 

απαραίτητη για την 
εκπλήρωση 

καθήκοντος που 
εκτελείται για το 

δημόσιο συμφέρον), σε 
συνδυασμό με α. 292 

του Ν.4512/2018 
 

 6 μήνες  
Ουκρανικό 
Προξενείο 

στην Αθήνα 

Σας ενημερώνουμε ότι δεν διενεργούμε πράξεις επεξεργασίας αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 

Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων 
Έχετε έχει τα ακόλουθα δικαιώματα δυνάμει της Υφιστάμενης Νομοθεσίας, τα οποία μπορείτε να 
ασκήσετε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση isa.gdpr@gmail.com: 
Πρόσβασης, Διόρθωσης, Διαγραφής, Περιορισμού, Φορητότητας. 

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα Εναντίωσης στην Επεξεργασίας οποτεδήποτε το επιθυμείτε.  

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο ΙΣΑ θα ανταποκριθεί άμεσα 
και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος ενημερώνοντάς σας εγγράφως 
για την πρόοδο ικανοποίησης του. 

Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα ή με ζητήματα 
προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε και στην Ελληνική Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr.  


