
 Η παρούσα Συνοπτική Πολιτική Ιδιωτικότητας αφορά στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού 
Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών ("ΙΙΒΕΑΑ") και τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί για φυσικά πρόσωπα.

Το ΙΙΒΕΑΑ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
επεξεργάζεται στο πλαίσιο της Παροχής των Υπηρεσιών του, ή προς το σκοπό Πραγματοποίησης 
Επιστημονικής Έρευνας.  

Το ΙΙΒΕΑΑ δεσμεύεται στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του «Γενικού Κανονισμού για την 
Προστασία Δεδομένων» εφεξής «ΓΚΠΔ». Λαμβάνοντας  τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με 
σκοπό την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τηρεί κι επεξεργάζεται, διασφαλίζοντας 
παράλληλα τη νομιμότητά τους.

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά 
μέσα ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά:

· Όταν παρέχετε πληροφορίες με σκοπό τη σύναψη σύμβασης και κατά την εκτέλεση αυτής (σύμβασης
παροχής υπηρεσιών υγείας, σύμβαση δωρεάς), είτε προφορικά είτε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα
έντυπα.

· Όταν συμμετέχετε στο πρόγραμμα Δωρεάς Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος για μη συγγενή
αλλογενή χρήση.

· Όταν συμβάλλεσθε με την ΕΛΤΟΠΑ για τη φύλαξη του ομφάλιου λώρου και των μεσεγχυματικών
κυττάρων.

· Όταν συμμετέχετε σε κλινικές έρευνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ερευνητικού
προγράμματος, έχοντας δώσει τη συγκατάθεσή σας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε, τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως 
αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας.  Οι κάτωθι 
ενδεικτικά αναφερόμενες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μπορεί να συλλέγονται και να υποβάλλονται 
σε περαιτέρω επεξεργασία:

· Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία
·� Δεδομένα τρίτων , όπως των συγγενών σας (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) για την παραλαβή

των ιατρικών σας εξετάσεων και γνωματεύσεων ή για την παράδοση από αυτά πχ μονάδας
ομφαλοπλακουντιακού αίματος ή αίματος

· Στοιχεία επικοινωνίας δικά σας ή τρίτων για την μεταξύ μας επικοινωνία, την αποστολή των
αποτελεσμάτων των εξετάσεών σας ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών εγγράφων

· Δεδομένα υγείας σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που σας παρέχουμε

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

·� Για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων,
δηλαδή ευαίσθητων δεδομένων (δεδομένα υγείας, βιομετρικά και γενετικά δεδομένα), η επεξεργασία 
είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή 
θεραπείας. 

· Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή ιατρικών εν γένει
υπηρεσιών, τότε ζητείται η ρητή σας συγκατάθεση, όπως λ.χ. σε περίπτωση συμμετοχής ενός 
ασθενούς σε κλινική μελέτη

· Για την αποστολή/ παράδοση των ιατρικών εξετάσεων.
· Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.
· Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή κλινικών μελετών ή/και άλλων κλινικών

προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας
· Για τη νόμιμη σύναψη συμβάσεων και ώστε  να μπορεί ανταποκρίνεται στις σχετικές νόμιμες και

συμβατικές υποχρεώσεις.

Επισημαίνεται ότι το ΙΙΒΕΑΑ δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Διάστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων

 Τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν στην ΕΛΤΟΠΑ για αόριστο χρονικό διάστημα. Διασφαλίζουμε ότι 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και 
διαδικασιών  συμφώνων με τους σκοπούς επεξεργασίας. 

Διαβίβαση σε τρίτους προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται κωδικοποιημένα σε 
τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται η νομιμότητα της διαβίβασης.  (πχ προς Αρμόδιες 
Διαπιστευμένες Υπηρεσίες ή Αρχές (Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ελλάδας), Εθνικό Οργανισμός 
Φαρμάκων) και το Συμβούλιο αξιολόγησης του Ιδρύματος)

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, δύνανται να διαβιβάζονται κωδικοποιημένα προς 
τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Η.Π.Α.), Netcord, Παγκόσμια Δεξαμενή Δωρητών Μυελού, με την 
τήρηση των σχετικών εγγυήσεων.

Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας, απολαμβάνει όλων των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι:

·�  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.
·�  Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα για γνώση των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να

επαληθεύετε τη   νομιμότητα της επεξεργασίας
·�  Δικαίωμα διόρθωσης.
·�  Δικαίωμα διαγραφής.
·���Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.
·� �Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική

λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης. 
·�  Δικαίωμα στη φορητότητα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας ΙΙΒΕΑΑ 
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την 
άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΙΒΕΑΑ.

Τηλεφωνικό Κέντρο ΙΙΒΕΑΑ  στο +30 210.6597258 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 15:00), 

Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων e-mail: dpo@bioacademy.gr και 
ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σωρανού Εφεσίου 4, ΤΚ 115 27 Αθήνα.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τηλέφωνο: +30 210.64.75.600, Διαδικτυακή Πύλη:www.dpa.gr και ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος 
Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας αναφορικά με την Πολιτική Ιδιωτικότητας Κέντρων Έρευνας, 
Μονάδων Υποστήριξης Έρευνας και ΕΛΤΟΠΑ, παρακαλούμε  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  μας 
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