
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

  
Πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε  
 
Αυτήν την ιστοσελίδα μπορείτε να την επισκεφθείτε χωρίς να ανακαλύψετε στοιχεία του εαυτού σας ή 
στοιχεία περί κάποιου άλλου προσώπου. Σε ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας (όπως είναι π.χ.: η δήλωση για 
την λήψη δελτίου, αίτημα για την κλίση από εμάς, σελίδα με τα στοιχεία επικοινωνίας, ερωτηματολόγιο, 
συζήτηση με την βοήθεια της Jivo εφαρμογής κλπ.), μπορείτε να μας αφήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία 
όπως είναι τα εξής: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, χώρα 
/ πόλη κλπ. Αυτές τις πληροφορίες τις χρησιμοποιούμε ώστε να Σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη παροχή 
υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες Σας.  
 
Πληροφορίες οι οποίες μας δώσατε Εσείς  
 
Όλα τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μας τα δώσετε φυλάσσονται στην δική μας κεντρική βάση δεδομένων. 
Οι πληροφορίες από την δική μας βάση προσωπικών δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν είναι στην διάθεση 
τρίτων προσώπων. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με σκοπό την επικοινωνία και την 
βελτίωση των υπηρεσιών της Κλινικής μας. Οι προσωπικές πληροφορίες αφορούν όλα τα στοιχεία περί 
πελατών τα οποία φυλάσσονται στην δική μας κεντρική βάση δεδομένων.  
 
Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε συλλέξει  
 
Από όλες τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε λάβει από Εσάς, χρησιμοποιούμε μόνο την διεύθυνση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Σας για την αποστολή δελτίου ώστε να μοιραστείτε με την κοινότητα μας τις 
εμπειρίες, τα νέα, τις καινοτομίες στην Κλινική, τις ανακοινώσεις κλπ. Όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες όπως: 
ο αριθμός τηλεφώνου, χώρα / πόλη, ιστορικό της ασθένειας / κατάσταση κλπ., φυλάσσονται στην δική μας 
κεντρική βάση προσωπικών δεδομένων και μπορούν να τις χρησιμοποιούν μόνο οι ιατροί και οι σύμβουλοι 
μας.   
 
Πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμαστε   
 
Στην δική μας ιστοσελίδα βρίσκονται αρκετές μαρτυρίες δηλαδή βίντεο καταγραφές των ασθενών οι οποίοι 
θεραπεύθηκαν στην Κλινική μας. Αυτές οι καταγραφές αποτελούν εμπειρίες με την θεραπεία, τις υπηρεσίες 
και άλλα στοιχεία στην Κλινική Δρ Βορόμπιεβ. Όλες οι εμπειρίες των ασθενών και οι θεάσεις είναι 
προσβάσιμες στην σελίδα με τις μαρτυρίες. Η κλινική μας δεν μπορεί να ασκήσει επίδραση στην δημοσίευση 
του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας μέσω των καναλιών τα οποία δεν διευθετούμε εμείς και δεν είναι 
υπό τον έλεγχο μας.   
 
Επιλογή και η διαφάνεια   
 
Επειδή εφαρμόζουμε την διαφάνεια, μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε 
όλα τα στοιχεία Σας από την δική μας κεντρική βάση δεδομένων ή να διαγράψουμε από την λίστα των 



ηλεκτρονικών διευθύνσεων την διεύθυνση Σας.  
 
Ανήλικοι επισκέπτες   
 
Προτού μας δώσετε τα δικά σας προσωπικά στοιχεία, είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό να πάρετε άδεια 
από τους γονείς σας ή τους κηδεμόνες. Οι ανήλικοι οι οποίοι δεν διαθέτουν άδεια από τους γονείς ή 
κηδεμόνες δεν πρέπει να αφήνουν τα προσωπικά τους στοιχεία.   


