
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Καλώς ορίσατε στην ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. 

Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων σας. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων 

υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και 

για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, πάντα κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσής. Τα 

δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα 

απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε 

ενημέρωση. 

 

1. Στοιχεία ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. 

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των 

πελατών της, τα οποία επεξεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της, έχουν ως ακολούθως: 

Εμπορική Επωνυμία: Ι. Γρηγοριάδης και Σια – Ιδιωτικό Ακτινολογικό Ιατρείο – ιατρικές υπηρεσίες 

κατ’ οίκον ιατρική. 

Διακριτικός Τίτλος: ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. 

Αφμ:  997621430                                                       ΔΥΟ:997621430 

Οδός: Λ. Ελ. Βενιζέλου (Θησέως)                             Αριθμός: 196Α 

Ταχ. Κωδικός:  17675                                             Πόλη: Καλλιθέα, Αττικής 

Τηλ: 210 9597112                            Διευθ. Ηλεκτρον. Ταχυδρομείου: info@aktinoapikonisi.gr 

και τα στοιχεία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας είναι: 

Όνομα: Γρηγοριάδης Σταύρος  τηλ. 210 9597112 

Δ/νση: Λ. Ελ. Βενιζέλου 196α, Καλλιθέα  Αττικής, ΤΚ 17675Email:  info@aktinoapikonisi.gr 

 

2. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από τη 

ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 

των πελατών της, των χρηστών των υπηρεσιών της και της ιστοσελίδας μας.  

Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Εδιατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να 

αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο. 

 

3. Μέτρα Ασφαλείας 

Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα (κρυπτογράφηση προσωπικών δεδομένων, προστασία κακόβουλου λογισμικού, 



λογισμικό εντοπισμού μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα) για να διασφαλίσει 

την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη 

του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών της και τρίτων, των 

οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου 

να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται 

κατωτέρω. 

Επιπρόσθετα η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. έχει υλοποιήσει και θα 

διατηρήσει σε εφαρμογή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, εσωτερικούς ελέγχους και διαδικασίες 

ασφάλειας των πληροφοριών, τα οποία έχουν προκύψει με βάση εκτιμήσεις κινδύνων που έχουν 

εκτελεσθεί για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και τα οποία έχουν σκοπό την 

προστασία από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή 

πρόσβαση, ή παράνομη καταστροφή, ως εξής: 
 

Διαχείριση πληροφοριών 

Η ηΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.  έχει ορίσει προσωπικό υπεύθυνο για το 

απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη που υφίστανται 

επεξεργασία στα πλαίσια των Συμφωνιών. 
 

Εκπαίδευση ασφαλείας των εργαζομένων 

Το προσωπικό της η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. είναι εκπαιδευμένο στις 

διαδικασίες απορρήτου και ασφαλείας που σχετίζονται με τον ρόλο του. Το προσωπικό της 

ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. δεσμεύεται όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

εμπιστευτικότητας και ασφαλείας του. 
 

Έλεγχος πρόσβασης 

Η πρόσβαση σε πόρους πληροφοριών που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ελέγχεται 

με βάση μια πολιτική πρόσβασης. Η πολιτική πρόσβασης ορίζει την εξουσιοδότηση με βάση τον ρόλο 

και το σύνολο τεχνικών δεξιοτήτων. Για τον έλεγχο ταυτότητας για προσπέλαση πόρων πληροφοριών 

που περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα απαιτείται ένα μοναδικό αναγνωριστικό. Η 

πρόσβαση σε όλους τους πόρους πληροφοριών καταγράφεται. 
 

Διαχείριση επικοινωνιών και λειτουργιών 

Η ηΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.  έχει θέσει σε εφαρμογή συστήματα 

προστασίας από κακόβουλο λογισμικό, που συμβάλλουν στο να εμποδίζεται το κακόβουλο λογισμικό 

να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

συμπεριλαμβανομένου και του κακόβουλου λογισμικού που προέρχεται από δημόσια δίκτυα. 

ΗΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.  εφαρμόζει ελέγχους για την πρόληψη 

υποκλοπής ή διείσδυσης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. 

 

Τέλος η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και 

Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν 



προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

4. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων 

Στις 25Μαίου 2018 τέθηκε σε ισχύ στην Ελλάδα ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.Επιπλέον, ως προς την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, 

διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων 

κ.α.Παράλληλα, η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.εφαρμόζει και τη σχετική 

εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά.  

 

5. Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι 

ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς 

ως: 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 

είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε 

αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε 

επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη 

σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν 

λόγω φυσικού προσώπου, 

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση 

αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η 

προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με 

διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η 

διαγραφή ή η καταστροφή, 

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή 

άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας 

αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το 

δίκαιο κράτους μέλους. 

 

6. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Για την απλή περιήγησή σας στηνιστοσελίδα της ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ 

Ε.Ε. δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS 



ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε και πάντα με την ρητή σας 

συγκατάθεση. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά: 

i. προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 

διεύθυνση email, πληροφορίες παραγγελίας ιατρικών υπηρεσιών, ασφαλιστικός φορέας/ταμείο, πλήρη 

στοιχεία τιμολόγησης, επιλογή φορέα αποστολής των εξετάσεων, επιλογή τρόπου πληρωμής, 

πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής, τα οποία: 

• παρέχετε εσείς οι ίδιοι, είτε με τη συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης για διενέργεια 

διαγνωστικών εξετάσεωντης ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε. , είτε με τη 

συμπλήρωση και υπογραφή της Αίτησης για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων άλλων φορέων 

πρωτοβάθμιας υγείας με τους οποίους συνεργαζόμαστε και οι οποίοι μας αναθέτουν την διενέργεια 

των εξετάσεων, είτε με την προώθηση αιτήματος για διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή και τηλεφωνικώς 

ii. προσωπικά ιατρικά δεδομένα, όπως διαγνωστικές εξετάσεις που διενεργούνται από την 

ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε., ιατρικό ιστορικό ασθενή, προβλήματα υγείας και 

παθήσεις, άλλες διαγνωστικές εξετάσεις πέραν από τις διενεργούμενες, τα οποία: 

• τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι, 

• τα έχουμε λάβει μετά από εντολή σας από άλλο φορέα ή πάροχο υπηρεσιών υγείας, ή 

νοσηλευτικό ή άλλο ίδρυμα, ή ιατρό. 

Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.,υποχρεούται να τηρεί ιατρικές εξετάσεις ή 

ηλεκτρονικά αρχεία για όσο χρόνο προβλέπεται ειδικά στο νόμο.  

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά 

σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία. 

 

7. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 

Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.,δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας 

δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις 

ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι: 

i. για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης εκτέλεσης διαγνωστικών εξετάσεων, για τη 

παραγωγή ιατρικών δεδομένων και την διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων πελατών της ή για να 

γίνει διάγνωση και ιατρική γνωμάτευση επί των διαγνωστικών εξετάσεων πελατών της,  

ii. για τους σκοπούς της διαβίβασης των εξετάσεων πελατών σε άλλο φορέα υγείας ή γιατρό 

κατόπιν αιτήματός των πελατών 

iii. για τη χρέωση των πελατών και την έκδοση αποδείξεων/τιμολογίων, 

iv. προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ήγια τους σκοπούς των εννόμων 

συμφερόντων της, ή 

v. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή 

vi. όταν οι πελάτες έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους, 

Στο ως άνω πλαίσιο: 



α. Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ελαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα 

προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε, καθώς και τα ιατρικά δεδομένα που παράγονται από τις 

διαγνωστικές εξετάσεις, όπως προεκτέθηκε. Τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα σας (εξετάσεις, 

διαγνώσεις)δύναται διαβιβάζονται, σύμφωνα με τα ανωτέρω,(α) στους συνεργάτες και ιατρούς, που 

ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της 

παροχής της σχετικής υπηρεσίας, (β) στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα/ταμείο, εφόσον 

πραγματοποιηθεί η κάλυψη των δαπανών των ιατρικών πράξεων/εξετάσεων από αυτόν, (γ) στους 

αντίστοιχους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας, εφόσον οι ιατρικές πράξεις/εξετάσεις 

εκτελέστηκαν μέσω της δικής τους ανάθεσης, (δ) σε άλλον ιατρό ή/και νοσηλευτικό ή/και άλλο 

ίδρυμα, εφόσον κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο από τον εξουσιοδοτημένο θεράποντα ιατρό ή πάροχο 

υπηρεσιών υγείας, (ε) σε δικαστικές, εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους 

αρμοδιότητας και στους νομικούς συμβούλους της εταιρείας. Κατόπιν δικού σας αιτήματος η 

ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε δύναται να διαβιβάσει τα εν λόγω προσωπικά 

ιατρικά δεδομένα σας και σε τρίτο ιατρό ή σε άλλο φορέα υγείας ή πάροχο υπηρεσιών υγείας 

β. Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

νομικό πλαίσιο, δύναται να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση της 

μεταξύ ημών σύμβασης και για τη διαφύλαξη των εννόμων συμφερόντων της ως προς την είσπραξη 

και εξόφληση των λογαριασμών, στους νομικούς συμβούλους της εταιρείας.  

 

8. Άσκηση των δικαιωμάτων σας 

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη 

δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε, 

άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως: 

i. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα 

που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα, 

ii. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα 

προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, 

iii. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να 

χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των 

ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό, 

iv. δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό, 

v. δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία την απευθείας 

διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν στον οργανισμό που θα της 

υποδείξετε, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. 

vi. δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν 

υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των 

συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη 

νομικών αξιώσεων της ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε 



Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε θα απαντήσει στο αίτημα σας, χωρίς 

καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός 

εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, 

εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού 

αριθμού των αιτημάτων. Η ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε θα σας ενημερώσει για 

τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της 

καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η 

ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το 

αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη 

δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε 

ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. 

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, 

email: contact@dpa.gr] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. 

Για την από μέρους της ΑΚΤΙΝΟΑΠΟΙΚΟΝΙΣΗ EXPRESS ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε επίλυση οιασδήποτε 

διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε 

να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας τηλεφωνικώς στο 210 9597112 

ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@aktinoapikonisi.gr. 
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