
Τρόπος επεξεργασίας αιτήματος 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η επικοινωνία σας αυτή θα αρχειοθετηθεί. Τυχόν 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα μας χορηγήσετε με τη συμπλήρωση 

της παραπάνω φόρμας επικοινωνίας θα επεξεργαστούν από εξειδικευμένο 

προσωπικό και Συνεργάτες των Κέντρων μας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με 

Δήλωση Εμπιστευτικότητας και Εχεμύθειας, και με μοναδικό σκοπό την 

ικανοποίηση του ερωτήματός/ αιτήματός σας. Αναλυτικότερα, το ερώτημά σας 

θα αποσταλεί αρχικά σε συγκεκριμένο Συνεργάτη μας, ο οποίος διαχειρίζεται 

όλα τα αιτήματα επικοινωνίας του εν λόγω ιστοτόπου, κι εν συνεχεία εκείνος θα 

το προωθήσει στον αρμόδιο του Κέντρου που απευθύνεστε για την διευθέτηση 

του.  

Μόλις το ερώτημά σας απαντηθεί ή το αίτημά σας διεκπεραιωθεί, τα 

δεδομένα σας θα διαγραφούν, πλην των περιπτώσεων που ο νόμος επιβάλλει 

τη διατήρησή τους. 

Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 

χαρακτήρα, διατηρείτε τα  προβλεπόμενα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για 

την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών, δικαιώματα (άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων -GDPR), μεταξύ των οποίων πρόσβαση στα δεδομένα 

σας, επαλήθευση του περιεχομένου, συμπλήρωση και διαγραφή αυτών και 

απόκτηση αντιγράφου δεδομένων. 

Για οποιαδήποτε απορία, πληροφορία, διευκρίνιση αναφορικά με την 

επεξεργασία των δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τα Κέντρα 

μας, α) «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»: Κράτητος 3-5, Αθήνα,  Τηλ. 210 9374840, β) 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»: Βαλαωρίτου 1, Χαλάνδρι Αττικής, Τηλ. 210 

8774500, γ) «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρωτοπαπαδάκη 31, Γαλάτσι Αττικής, Τηλ. 210 2130000, δ) 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΛΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 



ΕΥΘΥΝΗΣ»: Πατρόκλου 119 & Αγίας Βαρβάρας, Ίλιον Αττικής, Τηλ. 210 

2694200, ε) «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: λεωφόρος Θηβών 180Α, Νίκαια - Αγ. Ιωάννης Ρέντη Αττικής, Τηλ. 

210 4215300, στ) «ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»: ΤΘ 60871 Αγίας Αναστασίας 

(ΚΛΗΡ.173Α), Πυλαία (Θέρμη) Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310 383100, ζ) 

«ΠΡΟΤΥΠΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»: 1ο χλμ. Π.Ε.Ο. Σκύδρας - Έδεσσας, Σκύδρα 

Πελλας, Τηλ. 23810 51930 και η) «ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: ΕΠ. ΟΔ. Ν2 Κομοτηνής – Ιάσμου – Ξάνθης, Κομοτηνή 

Ροδόπης, Τηλ. 25310 81100 και δη με τους Υπεύθυνους Προστασίας 

Δεδομένων (DPO) των Κέντρων μας στο τηλέφωνο 210-3645691. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τα Κέντρα μας, τόσο σε έντυπη όσο 

και σε ηλεκτρονική μορφή, μπορείτε να λάβετε μέσω των Πολιτικών μας, οι 

οποίες είναι ομοίως αναρτημένες στον παρόντα ιστότοπο επιλέγοντας την 

κατηγορία Προσωπικά Δεδομένα. 


