
 

Προσωπικά Δεδομένα - Cookies 

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός 2016/679 για την 

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (GDPR). 

Ο κανονισμός αυτός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά 

ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο , του οποίου η ταυτότητα μπορεί 

να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, μέσω της αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 

ταυτότητας όπως ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, AMKA κλπ ή/και 

μέσω παραγόντων που προσδιορίζουν την σωματική, φυσιολογική, γενετική, 

ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική, κοινωνική ταυτότητα του φυσικού προσώπου. 

Τα γενετικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα και τα δεδομένα που αφορούν την 

υγεία, αποτελούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα) και απαιτούν αυξημένη 

προστασία. 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ) δηλώνει ότι συμμορφώνεται με τους 

όρους και τις απαιτήσεις του Κανονισμού και της σχετικής νομοθεσίας και έχει 

αναρτήσει προς ενημέρωση του κοινού την ακόλουθη Πολιτική Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υιοθετεί. 

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα ή/ και για διευκρινήσεις, 

δίδεται η δυνατότητα έγγραφης υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

dpo@isth.gr, ενώ υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας 

Δεδομένων ("Data Protection Officer") του Συλλόγου στο τηλέφωνο 2310-251960, 

είτε μέσω e-mail στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. 

 

Πολιτική cookies 

Στην ιστοσελίδα www.isth.gr/ (εφεξής «ιστοσελίδα») χρησιμοποιούμε cookies, κατά τις 

συνήθεις πρακτικές του διαδικτύου, με σκοπό να διευκολύνουμε και να βελτιώσουμε 

την πρόσβαση και την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, για να λαμβάνουμε ορισμένες 

πληροφορίες σχετικά με αυτή, καθώς και για να προβάλουμε εξατομικευμένες 

διαφημίσεις. 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται από τον Διακομιστή (server) της 

ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με 

την οποία επισκέπτεστε την ιστοσελίδα. 

Τα cookies είναι μοναδικά για το κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού (web browser, 

π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, κοκ) και περιέχουν ανώνυμες πληροφορίες, οι 

οποίες αφορούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και τις συσκευές που 

χρησιμοποιείτε. 

http://www.isth.gr/


Γενικώς τα cookies επιτελούν πολλές λειτουργίες, όπως το να διευκολύνουν την 

περιήγησή σας από τη μια ιστοσελίδα στην άλλη, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις 

σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία της περιήγησης στην ιστοσελίδα. 

Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που 

εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν. 

Στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε “αυστηρώς απαραίτητα” cookies, cookies 

επιδόσεων για να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα και τον 

τρόπο που περιηγούνται οι χρήστες, καθώς και cookies για την προβολή 

εξατομικευμένων διαφημίσεων. 

Αυστηρώς απαραίτητα cookies 

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση 

πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στη συσκευή σας, με αποκλειστικό 

σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης µιας επικοινωνίας µέσω δικτύου ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή, βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή υπηρεσίας της 

κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο 

συνδροµητής. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, δεν έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θα 

απορρίψετε την εγκατάσταση των cookies αυτών, καθώς χωρίς αυτά δεν θα ήταν 

τεχνικά εφικτή η παροχή υπηρεσιών εκ μέρους της ιστοσελίδας. 

Cookies επιδόσεων (τρίτου μέρους) 

Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε 

την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα, οι σελίδες που επισκέπτεστε συχνότερα, η 

σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας, ο τύπος του περιηγητή (browser) που 

χρησιμοποιείτε και άλλες. 

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές 

πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του επισκέπτη. 

Χρησιμοποιούμε cookies με αποκλειστικό σκοπό την ανάλυση της επισκεψιμότητας 

και τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας, ενώ λαμβάνουμε κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων σας, π.χ. 

ανωνυμοποίηση διεύθυνσης IP. 

Πληροφορίες για την υπηρεσία Google Analytics (με λειτουργία 

ανωνυμοποίησης) 

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για την καταγραφή της 

επισκεψιμότητας  της ιστοσελίδας. 

Η Google Analytics είναι η πλέον δημοφιλής υπηρεσία μέτρησης επισκεψιμότητας, η 

οποία στηρίζεται τεχνικά στη χρήση cookies. 



Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics προκειμένου να επεξεργαστούμε 

ανώνυμα δεδομένα με σκοπό να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα 

για να αποφασίσουμε ποια σελίδα πρέπει να βελτιώσουμε και με ποιον τρόπο, αλλά 

και για να αξιολογήσουμε την προβολή διαφημίσεων. Σημαντική σημείωση: Δεν 

χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους για την τοποθέτηση διαφημίσεων. 

Ο χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων που συλλέγονται είναι 26 μήνες. 

H υπηρεσία Google Analytics ανήκει στην εταιρεία Google Inc., 1600 Amphitheatre 

Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει 

πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πλαίσιο Privacy Shield, το οποίο παρέχει τα κατάλληλα 

εχέγγυα για τη συμμόρφωσή της με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας 

δεδομένων. 

Τα cookies της Google χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ορισμένων 

πληροφοριών, όπως η διάρκεια της επίσκεψης στην ιστοσελίδα, ο τύπος του 

περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείται, η τοποθεσία από την οποία προήλθε η 

επίσκεψη και η συχνότητά τους. Προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα 

αυτά, επιτρέπουμε στη Google Analytics να τοποθετεί cookies στο σκληρό δίσκο του 

υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του επισκέπτη. Κάθε φορά που 

επισκέπτεστε μία διαφορετική σελίδα εντός της ιστοσελίδας, ο browser 

(φυλλομετρητής) που χρησιμοποιείτε υποβάλλει, με αυτόματο, κρυπτογραφημένο και 

ανωνυμοποιημένο τρόπο, δεδομένα προς την πλατφόρμα της Google Analytics. 

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας Google Analytics, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τη 

λειτουργία «Anonymize IP». Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, η διεύθυνση IP σας 

περιορίζεται από την Google και ανωνυμοποιείται κατά την πρόσβασή σας στην 

ιστοσελίδα. 

Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική επεξεργασίας των δεδομένων σας από τη 

Google μπορείτε να βρείτε εδω Google privacy policy και για τη χρήση cookies στο 

πλαίσιο της υπηρεσίας Analytics εδώ. 

Τεχνικές πληροφορίες για τα cookies της Google Analytics είναι διαθέσιμες εδώ. 

Έχετε τη δυνατότητα να αποκλείσετε συνολικά τη συλλογή δεδομένων σας μέσω 

Google Analytics, εγκαθιστώντας στο browser (φυλλομετρητή) σας το πρόσθετο: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Cookies για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων (τρίτου μέρους) 

Στην ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε την υπηρεσία DoubleClick, μια υπηρεσία της 

Google Inc (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, 

"Google"). 

Η DoubleClick χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για την προβολή 

διαφημίσεων προσαρμοσμένων στις προτιμήσεις των χρηστών.  

Μέσω ενός αναγνωριστικού αριθμού (ID) αναγνωρίζονται πληροφορίες όπως η 

διεύθυνση IP σας, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, ποια διαφήμιση 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/ip-anonymization
https://policies.google.com/?hl=el&gl=el
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


έχει ήδη προβληθεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αν έχετε αποκτήσει 

πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα μέσω μιας διαφήμισης. 

Σύμφωνα με την πολιτική της Google, κατά τη διαδικασία αυτή, δεν καταγράφονται 

προσωπικές πληροφορίες και δεν μπορεί να γίνει διασύνδεση με τέτοιες. 

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να αποτρέψετε γενικώς την αποθήκευση του cookie που 

είναι απαραίτητο για τη διαδικασία αυτή μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος 

περιήγησής σας (browser). 

Έχετε επίσης τη δυνατότητα να επιλέξετε τους τύπους διαφημίσεων της Google που 

σας εμφανίζονται και να απενεργοποιήσετε τις διαφημίσεις που εμφανίζονται με 

βάση τα ενδιαφέροντά σας μέσω των ρυθμίσεων διαφήμισης. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τρίτα μέρη μέσω 

της σχετικής υπηρεσίας της Network Advertising Initiative. 

Εάν δεν επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνεστε ούτε σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο κατάλληλο πρόσθετο (plug-in) στο πρόγραμμα 

περιήγησις σας (για παράδειγμα το πρόσθετο Ghostery). 

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να βρείτε στη σχετική πολιτική της Google 

Σημαντική σημείωση: Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πληροφορίες για τα 

cookies, τον τρόπο λειτουργίας και τον χρόνο ζωής τους, όταν αυτά εγκαθίστανται 

απευθείας από την ιστοσελίδα μας. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την 

περαιτέρω καταγραφή της συμπεριφοράς σας στο διαδίκτυο από τα τρίτα μέρη, λόγω 

του εκτενούς δικτύου υπηρεσιών μέσω του οποίου εγκαθίστανται. 

Log Files 

Λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει σε ειδικό αρχείο 

(log file) τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν 

δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό. 

Πέραν αυτού, τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε επίσης 

πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του 

λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες σχετικά με την 

ηλεκτρονική σας επίσκεψη, όπως τη διεύθυνση URL από την οποία καταλήξατε στην 

ιστοσελίδα, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψή σας. 

Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται αποκλειστικά για το απολύτως απαραίτητο 

διάστημα προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και 

υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες 

θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την 

εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος 

επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»). 

Πώς μπορείτε να ελέγχετε τα cookies μέσω του browser 

http://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=el


Ο κάθε χρήστης της ιστοσελίδας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις στο 

πρόγραμμα περιήγησης (web browser) που χρησιμοποιεί σε σχέση με τα cookies και 

την αποδοχή τους. 

Μπορείτε να επιλέξετε, αναλόγως με τον browser, ανάμεσα στο να αποδέχεστε 

αυτόματα όλα τα cookies (συνήθως αυτό τίθεται ως προεπιλογή), στο να υπάρχει 

προειδοποίηση πως χρησιμοποιούνται cookies σε ορισμένες περιπτώσεις και στο να 

μην επιτρέπετε γενικώς την χρήση cookies. 

Για να διαχειριστείτε και να απενεργοποιήσετε τα cookies, ακολουθήστε τις σχετικές 

οδηγίες ανά browser: 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Google Chrome 

 Safari 

 Opera 

 

 

https://support.microsoft.com/el-gr/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.mozilla.org/el/kb/energopoihsh-apenergopoihsh-cookies-parakoloy8hsh-protimhsewn
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
https://support.apple.com/el-gr/HT201265
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

