ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ
Τν Γενικό Νοζοκομείο Αθηνών «Η ΔΛΠΙ» (Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙ») ζέινληαο
λα δηαζθαιίζεη ηα πξνζσπηθά θαη επαίζζεηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα έρεη
πινπνηήζεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα φπσο νξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Kαλνληζκφ
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679. Η πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο
δσήο θαη ε δηαθχιαμε ηνπ απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πγείαο,
απνηειεί ζεκειηψδε πξνηεξαηφηεηά καο.
Με ηελ παξνχζα Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (εθεμήο ε
“Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο” ή ε “Πνιηηηθή”) θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο
πνπ ηεξνχληαη απφ ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» γηα ηελ πξνζηαζία ελ γέλεη ηεο
ηδησηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ, ζπλνδψλ, νηθείσλ θαη θάζε είδνπο ζπκπαξαζηαηψλ
απηψλ, ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ησλ ρξεζηψλ ηνπ. Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο
είλαη

ε ελεκέξσζε γηα ηνλ ηξφπν ζπιινγήο, δηαηήξεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ

πιεξνθνξηψλ, φπσο ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηα νπνία παξέρνληαη ζην Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ» είηε απφ ηνπο αζζελείο ή ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, είηε δεδνκέλα πγείαο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη απφ ηνλ ειεθηξνληθφ
ηαηξηθφ θάθειν ησλ αζζελψλ.
Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, επηθαηξνπνηεί,
αλαζεσξεί, ή άιισο κεηαβάιεη ηελ παξνχζα Πνιηηηθή αλά δηαζηήκαηα, εθφζνλ
θξίλεη απηφ αλαγθαίν, ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία,
ελψ νη εθάζηνηε αιιαγέο ηίζεληαη ζε ηζρχ απφ ηελ αλάξηεζε απηψλ ζηνλ Ιζηφηνπν
www.elpis.gr θαη ζην Γξαθείν DPO ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Αζελψλ «Η ΔΛΠΙΣ»,
Γεκεηζάλαο 7, Ακπειφθεπνη, Αζήλα, GR.

1.Διζαγωγή
Πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ
πξφζσπν ή πξφζσπν ε ηαπηφηεηα ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα εμαθξηβσζεί άκεζα ή
έκκεζα (π.ρ. φλνκα, αξηζκφο ηαπηφηεηαο, δηεχζπλζε θιπ.) («Υπνθείκελν ησλ
Γεδνκέλσλ»). Τα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία (ζσκαηηθή ή ςπρηθή
θαηάζηαζε, ιήςε ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θ.α.) γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα – γεληθφ φξν «πξνζσπηθά δεδνκέλα», αιιά
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απνηεινχλ εηδηθή θαηεγνξία δεδνκέλσλ, ηα νπνία εθεμήο ζα θαινχληαη είηε
«επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα», είηε «δεδνκέλα πγείαο».
Δπεμεξγαζία είλαη θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε
ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ, ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή ζε ζχλνια
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ε ζπιινγή, ε θαηαρψξηζε, ε νξγάλσζε, ε
δηάξζξσζε, ε απνζήθεπζε, ε πξνζαξκνγή ή ε κεηαβνιή, ε αλάθηεζε, ε αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ, ε ρξήζε, ε θνηλνιφγεζε κε δηαβίβαζε, ε δηάδνζε ή θάζε άιιε κνξθή
δηάζεζεο, ε ζπζρέηηζε ή ν ζπλδπαζκφο, ν πεξηνξηζκφο, ε δηαγξαθή ή ε θαηαζηξνθή.
Υπεχζπλνο Δπεμεξγαζίαο είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε
ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ, κφλα ή απφ θνηλνχ κε άιια, θαζνξίδνπλ ηνπο ζθνπνχο
θαη ηνλ ηξφπν ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. Όηαλ νη ζθνπνί
θαη ν ηξφπνο ηεο επεμεξγαζίαο απηήο θαζνξίδνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην
δίθαην θξάηνπο κέινπο, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ή ηα εηδηθά θξηηήξηα γηα ηνλ
δηνξηζκφ ηνπ κπνξνχλ λα πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ην δίθαην
θξάηνπο κέινπο.
Δθηειψλ ηελ επεμεξγαζία είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή, ε
ππεξεζία ή άιινο θνξέαο πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο.
Υπεχζπλνο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (DPO) είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ην
νπνίν κεξηκλά, κε αλεμάξηεην ηξφπν, γηα ηελ επίβιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο
ζπκκφξθσζεο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο θαη ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΓ 2016/679 Δ.Δ (GDPR) θαη κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
ελδηαθεξνκέλσλ (π.ρ. επνπηηθέο αξρέο, ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ). Ο ξφινο ηνπ
είλαη ζπκβνπιεπηηθφο (φρη απνθαζηζηηθφο) θαη δελ θέξεη πξνζσπηθή επζχλε γηα ηε
κε ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ.

2. Νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ πποζωπικών δεδομένων
Ωο «λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
Πνιηηηθήο λνείηαη ν ππ’ αξ. 2016/679 Γεληθφο Καλνληζκφο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη θάζε λφκνο
ή θαλνληζκφο πνπ έρεη εθδνζεί ζε ζπλέρεηα ή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ αλσηέξσ Γεληθνχ
Καλνληζκνχ, θαζψο θαη θάζε εζληθφο λφκνο πνπ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη θαη αθνξά

Έκδοζη 1

Σελίδα 2 από 13

Πολιτική Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων

ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γεληθφηεξα θαη
εηδηθφηεξα ζηνλ ρψξν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο.
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνπκε φηη εθαξκφδνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη αθφινπζνη λφκνη σο
ηζρχνπλ ηξνπνπνηεζέληεο :


Ν.3418/2005 Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο,



Ν.2071/1992 Δθζπγρξνληζκφο θαη Οξγάλσζε Σπζηήκαηνο Υγείαο,



Ν.2619/1998 Σχκβαζε Οβηέδν



Σρεηηθέο Καλνληζηηθέο Πξάμεηο ησλ αξκφδησλ Αλεμάξηεησλ Γηνηθεηηθψλ
Αξρψλ

3. Πποζωπικά Γεδομένα πος ζςλλέγοςμε
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ζαο ή λνζειείαο ζαο, θαη γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ
ππεξεζηψλ απφ ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ζπιιέγνληαη πιήζνο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
φπσο

ελδεηθηηθά:

ζηνηρεία

επηθνηλσλίαο,

δεκνγξαθηθά

ζηνηρεία,

θιηληθά

ζπκπηψκαηα, ηαηξηθέο αγσγέο, πξνζσπηθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, θαξκαθεπηηθέο αγσγέο,
νηθνγελεηαθφ ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξφπν
δσήο ζαο, θηι. Τα δεδνκέλα απηά ζπιιέγνληαη: ζε ηλεκηρονική μορθή, ζε ένησπη
μορθή, ζε μορθή ακίνηηης ή κινούμενης ιαηρικής εικόνας (video), ζε ζσνδσαζμό
ηων παραπάνω, ζε μορθή βινηεοζκοπήζεων από κάμερες αζθαλείας, για λόγοσς
αζθάλειας τώρων, πξνθεηκέλνπ λα ζαο παξάζρνπκε άξηηα ηαηξηθή θξνληίδα θαη
πεξίζαιςε θαη φιν ην θάζκα ησλ ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα θξηζνχλ ελδεδεηγκέλεο
γηα ηε δηάγλσζε, ζεξαπεία θαη αληηκεηψπηζή ζαο ελ γέλεη.
Οη πιεξνθνξίεο απηέο ζα απνηεινχλ εθεμήο κέξνο ηνπ αηνκηθνχ ηαηξηθνχ θαθέινπ
ζαο θαη ζα δηαηεξεζνχλ γηα είθνζη (20) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο ζαο
επαθήο (επίζθεςεο ή λνζειείαο) κε ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ», φπσο νξίδεηαη απφ ηελ
θείκελε λνκνζεζία (Κψδηθαο Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο - άξ. 14 παξ. 4 Ν. 3418/2005),
θαζψο θαη γηα ηε ζπλέρεηα θαη αθνινπζία ηεο ηαηξηθήο ζαο παξαθνινχζεζεο, ζηελ
πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί επαλεμέηαζή ζαο ή λα ιάβεηε εθ λένπ θξνληίδα πγείαο
εληφο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ».
Ο αηνκηθφο ηαηξηθφο θάθειφο ζαο απνηειεί ην ζεκείν ζπιινγήο θαη ηήξεζεο φισλ
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε θάζε επαθή ζαο, σο αζζελήο, κε
νπνηνλδήπνηε επαγγεικαηία πγείαο εληφο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ». Ιαηξηθφο θάθεινο
δεκηνπξγείηαη γηα θάζε αζζελή καο, γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθηίκεζε, ηε δηάγλσζε
θαη ηε ζεξαπεία ηνπ, ηε ζπλέρεηα ζηελ παξερφκελε θξνληίδα πγείαο, ηελ θιηληθή
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αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο θξνληίδαο
πγείαο θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ λνκνζεζία (Ν.
3418/2005) θαη ηελ Πνιηηεία. Οη πιεξνθνξίεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνλ αηνκηθφ
θάθειν αζζελή απνηεινχλ επαίζζεηα πξνζσπηθά δεδνκέλα θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη
απφξξεηεο. Οη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο ζαο
εληφο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην θάθειν πγείαο ζαο
θαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρεη, κφλν γηα ηηο αλάγθεο
ζεξαπείαο ζαο θαη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ε πξφζβαζε απηή έρεη άκεζε ζρέζε κε
ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο (π.ρ. ηαηξηθέο ζεξαπείεο, λνζειεπηηθφ έξγν,
ζπληαγνγξάθεζε, θαηάξηηζε δηαηηνινγίνπ ζαο) ή πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία
(π.ρ. ππνρξέσζε αλαγγειίαο ζε θνξέα δεκφζηαο πγείαο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη
πνιππινθφηεηαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ).
Τν πξνζσπηθφ ηεο Γηνηθεηηθήο – Οηθνλνκηθήο - Πιεξνθνξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Γ.Ν.Α.
«Η ΔΠΛΙΣ» ζα ιάβεη γλψζε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ γηα ηηο αλάγθεο
εθηέιεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ-νηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηεο ηηκνιφγεζεο θαη ηεο
εμππεξέηεζήο ζαο, θαζψο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ λνζειείαο ζηνπο
αξκφδηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο (ΔΟΠΥΥ, θηι) πξνθεηκέλνπ λα απνδεκηψζνπλ ην
θφζηνο λνζειείαο, ελψ ηα δεδνκέλα πγείαο ή ζηνηρεία ηνπ ηαηξηθνχ ζαο θαθέινπ πνπ
ηπρφλ πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ, ιφγσ ηεο εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζα είλαη
πεξηνξηζκέλα ζε εχξνο θαη έθηαζε ζχκθσλα κε ηα αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη ζα
παξακείλνπλ απφξξεηα.
Όιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» δεζκεχεηαη κέζσ ησλ

ζπκβάζεσλ

εξγαζίαο ηνπ, απφ ξήηξεο ηήξεζεο ερεκχζεηαο, εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη απνξξήηνπ
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ιακβάλεη γλψζε, ελψ φινη νη εξγαδφκελνη δεζκεχνληαη απφ
Κψδηθα Γενληνινγίαο, ν νπνίνο απνβιέπεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ ησλ
πιεξνθνξηψλ ησλ πξνζεξρνκέλσλ αζζελψλ είηε ιακβάλνπλ δηαγλσζηηθέο ππεξεζίεο,
είηε ηπγράλνπλ λνζειείαο θαη πεξίζαιςεο. Λφγσ ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ απνξξήηνπ
θαη ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο ζαο δσήο πξαγκαηνπνηνχκε απζηεξνχο ηαθηηθνχο
ειέγρνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο, αιιά θαη πεξηνδηθέο ηαθηηθέο
εθπαηδεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ καο γηα ηελ νξζή ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ φπσο
νξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» επεμεξγάδεηαη κφλν ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο πνπ
απαηηνχληαη γηα λα πιεξνί ηηο λνκηθέο, θαλνληζηηθέο θαη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη
λα ζαο παξάζρεη ππεξεζίεο πγείαο θαη λνζειείαο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ηαηξηθά
πξφηππα, ηνλ Κψδηθα Ιαηξηθήο Γενληνινγίαο θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Γελ ζα
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ζπιιέμνπκε πνηέ πεξηηηά πξνζσπηθά δεδνκέλα απφ εζάο θαη δελ ζα επεμεξγαζηνχκε
ηα δεδνκέλα ζαο κε θαλέλα ηξφπν πέξαλ απηνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα
ελεκέξσζε. Λακβάλνπκε θάζε δπλαηφ θαη πξφζθνξν κέηξν ψζηε ε ζπιινγή θαη ε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ λα πεξηιακβάλεη κφλν ηα απνιχησο αλαγθαία. Απνθηνχκε,
δηαηεξνχκε, επεμεξγαδφκαζηε κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ καο πξνο εζάο θαη ηελ εθηέιεζε ησλ λνκηθψλ καο
ππνρξεψζεσλ θαη ηα δηαηεξνχκε κφλν γηα φζν δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην.
Τα ζπζηήκαηα, νη ππάιιεινη, νη δηαδηθαζίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο καο έρνπλ σο
ζηφρν λα πεξηνξίζνπλ ηε ζπιινγή πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην βαζκφ πνπ είλαη
αλαγθαία θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζθνπνχ. Η ειαρηζηνπνίεζε ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ καο επηηξέπεη λα ειέγμνπκε θαη λα
κεηψζνπκε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο παξαβηάζεηο ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη λα
ππνζηεξίμνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ζπκκφξθσζεο κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη
θαλνληζκνχο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

4. Καηηγοπίερ Πποζωπικών Γεδομένων πος ζςλλέγονηαι


Σηνηρεία επηθνηλσλίαο: φλνκα/επψλπκν, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, πξνζσπηθφ email, εηαηξηθφ e-mail, ηειέθσλν νηθίαο, θηλεηφ ηειέθσλν, ηειέθσλν
εξγαζίαο, φλνκα/επψλπκν θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ζπλνδψλ ή/θαη ησλ
νηθείσλ ζαο.



Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: εκεξνκελία γέλλεζεο,
αξηζκφο δειηίνπ ηαπηφηεηαο, αξηζκφο δηαβαηεξίνπ, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., ζηνηρεία
ηνπ νηθνλνκηθά ππφρξενπ ηεο δαπάλεο γηα ηελ λνζειεία ζαο, ζηνηρεία
αζθάιηζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ θάλεηε ρξήζε αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ
πγείαο απφ ηδησηηθή αζθαιηζηηθή εηαηξία.



Πξνζσπηθά Γεδνκέλα εηδηθήο θαηεγνξίαο: ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο πγείαο φπσο
ζηνηρεία ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ, πξνεγνχκελε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε,
ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θιπ.



Σηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ φπσο
αξηζκφο πηζησηηθήο - ρξεσζηηθήο θάξηαο, αξηζκφο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ.

5. Σπόπορ λήψηρ ηων Πποζωπικών Γεδομένων
Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ»
δχλαηαη λα ιακβάλνληαη :
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Πξνθνξηθά, θαηά ηελ άθημε ζαο ζηα ζεκεία ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ
Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» (Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ιαηξείσλ, Τκήκα Κίλεζεο
Αζζελψλ, Λνγηζηήξην Αζζελψλ).



Τειεθσληθά θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ επίζθεςεο ή εμέηαζεο ζην Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ» (νλνκαηεπψλπκν θαη εκεξνκελία/ψξα επίζθεςεο ή εμέηαζεο).



Σπκπιεξψλνληαο ηα έγγξαθα πνπ είλαη πξννξηζκέλα λα απνηειέζνπλ ηνλ
ηαηξηθφ θάθειφ ζαο / θάθειν αζζελνχο, κεηά απφ πιεξνθνξίεο πνπ καο
δίλεηε εζείο, θαη φζα πξνθχπηνπλ κεηά ηελ εμέηαζή ζαο απφ ηνπο
επαγγεικαηίεο πγείαο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ», θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα
ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ/εμεηάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηε.



Μέζσ ηεο εηδηθήο θφξκαο πνπ πθίζηαηαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ» πνπ ιακβάλεηαη ζε κνξθή κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.



Απφ ηα άηνκα πνπ ζαο ζπλνδεχνπλ ή έρνπλ λφκηκν δηθαίσκα λα ελεξγνχλ εθ
κέξνπο ζαο (ηνλ πξνζσπηθφ ζαο αληηπξφζσπν) εάλ είζηε θάησ ησλ 16 εηψλ ή
δελ είζηε ζε ζέζε λα παξάζρεηε νη ίδηνη απηά ηα ζηνηρεία.

6. Νομική Βάζη επεξεπγαζίαρ
Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ
αληηθεηκεληθνχ

ηνπ

ζθνπνχ

(παξνρή

ηαηξηθψλ

ππεξεζηψλ)

ιακβάλεη

θαη

επεμεξγάδεηαη πιεζψξα πξνζσπηθψλ θαη επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
βαζηδφκελν ζηηο αθφινπζεο λνκηθέο βάζεηο.


Άξζξν 9 / παξάγξαθνο 2 / ζηνηρείν (ε’) ηνπ ΓΚΠΓ: ε επεμεξγαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ζθνπνχο πξνιεπηηθήο ή επαγγεικαηηθήο ηαηξηθήο, εθηίκεζεο
ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ηνπ εξγαδνκέλνπ, ηαηξηθήο δηάγλσζεο, παξνρήο
πγεηνλνκηθήο ή θνηλσληθήο πεξίζαιςεο ή ζεξαπείαο ή δηαρείξηζεο
πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ βάζεη ηνπ
ελσζηαθνχ δηθαίνπ ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο ή δπλάκεη ζχκβαζεο κε
επαγγεικαηία ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο.



Άξζξν 9 / παξάγξαθνο 2 / ζηνηρείν (ζ’) ηνπ ΓΚΠΓ: ε επεμεξγαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο
πγείαο, φπσο ε πξνζηαζία έλαληη ζνβαξψλ δηαζπλνξηαθψλ απεηιψλ θαηά ηεο
πγείαο ή ε δηαζθάιηζε πςειψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο
πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ησλ θαξκάθσλ ή ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ, βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή ηνπ δηθαίνπ θξάηνπο κέινπο, ην
νπνίν πξνβιέπεη θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
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δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, εηδηθφηεξα δε
ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ.


Η αλάγθε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ θαη άζθεζεο ζπγθεθξηκέλσλ
δηθαησκάησλ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ
ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ή ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα
ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ θαη ηνπ δηθαίνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο
πξνζηαζίαο.



Άξζξν 9 / παξάγξαθνο 2 / ζηνηρείν (ζη’) ηνπ ΓΚΠΓ: ε επεμεξγαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ ή
φηαλ ηα δηθαζηήξηα ελεξγνχλ ππφ ηε δηθαηνδνηηθή ηνπο ηδηφηεηα.



Άξζξν 9 / παξάγξαθνο 2 / ζηνηρείν (γ’) ηνπ ΓΚΠΓ: ε επεμεξγαζία είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία δσηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ ή άιινπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ
είλαη ζσκαηηθά ή λνκηθά αλίθαλν λα ζπγθαηαηεζεί (πξνθεηκέλνπ γηα αζζελείο
πνπ πξνζέξρνληαη ή πξνζθνκίδνληαη ζην Τκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ /
ΤΔΠ ζε θαηάζηαζε πνπ απαηηεί άκεζε παξέκβαζε θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα
παξέρνπλ ζπγθαηάζεζε).



ε αλάγθε εθπιήξσζεο ζθνπψλ αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ,
ζθνπψλ επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή ζηαηηζηηθψλ ζθνπψλ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 89 παξ.1 ηνπ ΓΚΠΓ βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο ή θξάηνπο
κέινπο, νη νπνίνη είλαη αλάινγνη πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζηφρν, ζέβνληαη ηελ
νπζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη πξνβιέπνπλ
θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ.



Σπγθαηάζεζε, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ξεηά γηα ηελ επεμεξγαζία
επαίζζεησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα φπνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ηηο πξναλαθεξζείζεο λνκηθέο βάζεηο. Τνλίδεηαη φηη απηή ιακβάλεηαη κέζσ
έγγξαθεο ζπλαίλεζεο.

7. Οι ζκοποί και οι λόγοι επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων
Σπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα θαη ηα δεδνκέλα πνπ
εκπίπηνπλ ζηηο εηδηθέο θαηεγνξίεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη λνζειείαο
ζε εζάο κε βάζε ηηο λνκηθέο βάζεηο πνπ παξαηέζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη
ζπγθεθξηκέλα γηα:
1. ηε ζπκβαηηθή ζπκθσλία κε εζάο
2. ην έλλνκν ζπκθέξνλ καο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο
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3. ην δσηηθφ ζπκθέξνλ ζαο λα ιακβάλεηε απηέο ηηο ππεξεζίεο
4. ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ
5. ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ ή φηαλ ηα δηθαζηήξηα
ελεξγνχλ ππφ ηε δηθαηνδνηηθή ηνπο ηδηφηεηα
6. ηε ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε
7. ηελ εθηέιεζε δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δίθαην
θνηλσληθήο αζθάιηζεο
Δπηπιένλ:


ζπιιέγνπκε θαη απνζεθεχνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα σο κέξνο ηεο
λνκηθήο καο ππνρξέσζεο γηα ινγηζηηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ζθνπνχο



δηαηεξνχκε ηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλα ζαο γηα φζν δηάζηεκα
απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία.

Δλδέρεηαη λα κνηξαζηνχκε ηηο πιεξνθνξίεο ζαο κε ηξίηνπο (εθηφο Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ») θνξείο κφλν εθφζνλ απαηηείηαη δηα λφκνπ:


Όηαλ κία κνιπζκαηηθή αζζέλεηα κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα
ησλ άιισλ.



Όηαλ έρεη εθδνζεί επίζεκε δηθαζηηθή απφθαζε.



Όηαλ ε θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηψλ κε ηελ αζηπλνκία κπνξεί λα απνηξέςεη
έλα ζνβαξφ έγθιεκα.



Όηαλ καο δψζεηε ξεηή εληνιή θαη εμνπζηνδφηεζε λα ην πξάμνπκε (π.ρ. ζηελ
πεξίπησζε πνπ επηζπκείηε λα απνδεκησζείηε γηα ηηο δαπάλεο λνζειείαο ζαο
απφ ηνλ θνηλσληθναζθαιηζηηθφ ζαο θνξέα ή/θαη ηελ αζθαιηζηηθή ζαο
εηαηξεία).



Όηαλ πξέπεη λα δηαθπιάμνπκε έλλνκα ζπκθέξνληα ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ»,
φπσο ε είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ καο κέζσ ηξίησλ εληνινδφρσλ (π.ρ.
εληεηαικέλνπο δηθεγφξνπο).



Σην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο καο ζρέζεο, ελδέρεηαη λα επηθνηλσλνχκε καδί
ζαο γηα λα ιακβάλνπκε γλψζε ηεο πξνφδνπ ηεο πγείαο ζαο κεηά ηε λνζειεία
(follow-up) ή ηεο ηθαλνπνίεζήο ζαο σο πειάηε απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εληφο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ», είηε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, είηε κε
ηελ απνζηνιή εξσηεκαηνινγίνπ, είηε κέζσ ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ».



Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» θαηφπηλ ζρεηηθήο ζεηηθήο ζπγθαηαζέζεψο ζαο, δχλαηαη
λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζαο αθνξνχλ κε
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ζθνπφ ηελ αλάπηπμε, βειηίσζε θαη πξνψζεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο θαη
ηελ παξνρή πξνλνκίσλ.


Καηφπηλ ιήςεο, κεηά απφ ιεπηνκεξή ελεκέξσζή ζαο, ξεηήο ελππφγξαθεο
εληνιήο θαη εμνπζηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο ζπκκεηνρήο ζαο
ζε εξεπλεηηθά πξσηφθνιια ή ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ζθνπνχο θιηληθήο
έξεπλαο ή θιηληθψλ Βάζεσλ Γεδνκέλσλ. Η ζπκκεηνρή ζαο ζε ηέηνηνπ είδνπο
έξεπλεο είλαη εθ κέξνπο ζαο απνιχησο πξναηξεηηθή θαη ε ζπγθαηάζεζή ζαο
κπνξεί λα αλαθιεζεί απφ εζάο αλά πάζα ζηηγκή.

8. Κοινή Υπήζη και Κοινοποίηζη ηων Πποζωπικών Γεδομένων
Γελ θάλνπκε θνηλή ρξήζε νχηε θνηλνπνηνχκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ρσξίο ηε
ζπλαίλεζή ζαο, γηα νπνηνλδήπνηε άιιν πέξαλ απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ νξίδνληαη ζηελ
παξνχζα ελεκέξσζε ή φπνπ απαηηείηαη δηα λφκνπ. Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ»
ρξεζηκνπνηεί επηιεγκέλνπο ζπλεξγάηεο (πνπ ελεξγνχλ σο «εθηεινχληεο ηελ
επεμεξγαζία» θαηά ηνλ ΓΚΠΓ) γηα ηελ παξνρή ησλ θάησζη ππεξεζηψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, σζηφζν φινη νη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία πνπ
ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ καο επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζχκθσλα
κε ηηο νδεγίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ εκάο θαη ζπκκνξθψλνληαη πιήξσο κε απηή ηελ
ελεκέξσζε απνξξήηνπ, ηηο αξρέο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ
Γεδνκέλσλ

(ΔΔ)

2016/679

θαη

νπνηαδήπνηε

άιιν

θαηάιιειν

κέηξν

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο. Σπγθεθξηκέλα ην ζχλνιν ησλ επηιεγκέλσλ
ζπλεξγαηψλ έρνπλ απνδερζεί πιήξσο, ηηο ξήηξεο ερεκχζεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο
πνπ έρεη ζέζεη ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ», αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.
Οη θχξηεο θαηεγνξίεο εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία κε ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα
κνηξαζηνχκε ηα δεδνκέλα ζαο πεξηιακβάλνπλ:


Γεκφζηνη θαη Ιδησηηθνί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ Υγείαο.



Γεκφζηνη

Κνηλσληθναζθαιηζηηθνί

Οξγαληζκνί/Τακεία

Κνηλσληθήο

Αζθάιηζεο/Υγείαο.


Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο θαη νη ζπλεξγαδφκελεο κε απηέο Διεγθηηθέο Δηαηξίεο.



Πξνκεζεπηέο Ιαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο
«ηρλειαζηκφηεηαο» θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζαο (π.ρ. πξνκεζεπηέο
εκθπηεχζηκσλ πιηθψλ).



Οξγαληζκνί θαη εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο ππνζηήξημεο θαη
ππνζηήξημεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.



Δπνπηηθέο Αξρέο θαη Οξγαληζκνχο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο.



Φνξείο Γεκφζησλ Σπκθεξφλησλ (Διιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή).
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9. ςγκαηάθεζη για ηην επεξεπγαζία ηων πποζωπικών δεδομένων
Η ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη απαξαίηεηε λνκηθή βάζε γηα ηε ζχλλνκε
επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κφλν
φηαλ απηή απαηηείηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ, πρ. γηα ηε ζπκκεηνρή ζε
δξαζηεξηφηεηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην πιαίζην θιηληθψλ δνθηκψλ (Πξβι.
αηηηνινγηθή ζθέςε 161 ηνπ ΓΚΠΓ). Σηηο πεξηπηψζεηο φπνπ απαηηείηαη ξεηά ε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ηελ επεμεξγαζία επαίζζεησλ δεδνκέλσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, απηή πξέπεη επηπιένλ λα είλαη έγγξαθε.
Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα, εάλ ην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαιείηαη λα
ππνγξάςεη θαηά ηελ παξαιαβή εληχπνπ ελεκέξσζεο γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ
ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ε ππνγξαθή ηνπ απηή έρεη ηελ έλλνηα φηη «έιαβε
γλψζε» ησλ απαηηνχκελσλ εθ ηνπ λφκνπ ζηνηρείσλ γηα ηελ πξνζήθνπζα ελεκέξσζή
ηνπ θαη φρη φηη ζπγθαηαηίζεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ
ραξαθηήξα, θαζφζνλ ε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη θαηαξρήλ ε παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην
άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρ. (ε΄) ηνπ ΓΚΠΓ. Σπλεπψο, δελ επηηξέπεηαη ε άξλεζε παξνρήο
ππεξεζηψλ πγείαο εθ κέξνπο ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ», κε ην επηρείξεκα φηη ην
ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ αξλήζεθε λα παξάζρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα ηελ
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, θαζφζνλ ε λνκηθή βάζε γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα είλαη θαηαξρήλ ε
παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ην άξζξν 9 παξ. 2 ζηνηρ. (ε΄) ηνπ ΓΚΠΓ.

12. Υπόνορ διαηήπηζηρ ηων πποζωπικών δεδομένων
Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ππνρξενχηαη λα ηεξεί έγγξαθα ή ειεθηξνληθά αξρεία γηα
είθνζη (20) έηε, ζε εθαξκνγή λφκηκεο ππνρξέσζεο κε ηνλ Κψδηθα Ιαηξηθήο
Γενληνινγίαο (Ν.3418/2005, ΦΔΚ Α 287/28.11.2005, «Άξζξν 14§4 ), απφ εθάζηε
λνζειεία ζαο φζν θαη εθ ηεο αλάγθεο δηαθχιαμεο ηεο δσήο, ηεο πγείαο ζαο θαη ηεο
παξνρήο ηεο ελδεδεηγκέλεο ζεξαπείαο. Δπίζεο, ζην Αξρείν καο ηεξνχκε ηα δεδνκέλα
ησλ εμσηεξηθψλ αζζελψλ γηα 10 έηε θαη ηα ακηγψο ινγηζηηθά-θνξνινγηθά αξρεία
ηεξνχληαη γηα 5 έηε.
Όηαλ παξέιζεη ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηα δεδνκέλα αλσλπκνπνηνχληαη ή
θαηαζηξέθνληαη

κε

εγθεθξηκέλεο

δηαδηθαζίεο

θαηαζηξνθήο

(θαηαζηξνθέαο

εγγξάθσλ ή αλαθχθισζε γηα έληππα δεδνκέλα θαη κε αλαζηξέςηκε δηαγξαθή γηα
ειεθηξνληθά δεδνκέλα, κε ζχληαμε πξσηνθφιινπ θαηαζηξνθήο ζην ζχλνιν ησλ
πεξηπηψζεσλ).
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13. Άζκηζη ηων δικαιωμάηων ζαρ
Αλαθνξηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζαο αθνξνχλ, έρεηε ηε δπλαηφηεηα
άζθεζεο ησλ αθνινχζσλ δηθαησκάησλ, ππνβάιινληαο ζρεηηθφ έγγξαθν αίηεκα
απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ ζαο ζην Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ», ή κέζσ απνζηνιήο ηνπ αηηήκαηνο ηαρπδξνκηθψο κε βεβαησκέλν ην γλήζην
ηεο ππνγξαθήο.
1. Γηθαίσκα πιεξνθφξεζεο θαη δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε φια ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ηα νπνία ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ», ζρεηηθά κε
εζάο, ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο, ηνπο απνδέθηεο
ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηνλ
ρξφλν ηήξεζήο ηνπο.
2. Γηθαίσκα δηφξζσζεο. Δάλ πηζηεχεηε φηη δηαηεξνχκε ηπρφλ ειιηπή ή αλαθξηβή
δεδνκέλα ζρεηηθά κε εζάο, έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε λα δηνξζψζνπκε
ή/θαη λα ζπκπιεξψζνπκε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο.
3. Γηθαίσκα δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν
ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


φηαλ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε
ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ
θαη’ άιιν ηξφπν ζε επεμεξγαζία



φηαλ αλαθαιείηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο επί ηεο νπνίαο βαζίζζεθε ε
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο θαη δελ ππάξρεη άιιε
λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία (θιηληθέο κειέηεο, ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία θηι.)



φηαλ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ε ππνρξέσζε δηαγξαθήο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο ή ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία ρσξίο
ηελ χπαξμε ηεο απαξαίηεηεο λνκηθήο βάζεο (επεμεξγαζία πέξαλ ηεο
20εηηαο, επεμεξγαζία δεδνκέλσλ ρσξίο ηελ χπαξμε λνκηθήο βάζεο ή
ζπγθαηάζεζεο)

4. Γηθαίσκα ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο:


φηαλ ακθηζβεηείηε ηελ αθξίβεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο θαη
κέρξη λα επαιεζεχζεη ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ηελ αθξίβεηα ηνπο



φηαλ αληί ηεο δηαγξαθήο, δεηάηε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο



φηαλ ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα ζαο γηα ηνπο ζθνπνχο επεμεξγαζίαο, αιιά ηα πξνζσπηθά
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δεδνκέλα απηά απαηηνχληαη απφ εζάο γηα ηε ζεκειίσζε, ηελ άζθεζε ή
ηελ ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ
5. Γηθαίσκα θνξεηφηεηαο, δειαδή έρεηε δηθαίσκα αίηεζεο κεηαθνξάο ησλ
δεδνκέλσλ ζαο ζε άιινλ Οξγαληζκφ παξνρήο ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο πγείαο
είηε ζηελ Διιάδα, είηε ζην εμσηεξηθφ, ή παξάδνζή ηνπο ζε εζάο ζε
ηππνπνηεκέλε ειεθηξνληθή κνξθή (format) ζε θνξεηφ απνζεθεπηηθφ κέζνλ
(π.ρ. CD, DVD).
6. Γηθαίσκα ελαληίσζεο - αληίηαμεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ ζαο, εθηφο αλ πθίζηαληαη επηηαθηηθνί θαη λφκηκνη ιφγνη γηα ηελ
επεμεξγαζία, νη νπνίνη ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη
ησλ ειεπζεξηψλ ζαο ή γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ
αμηψζεσλ ηνπ Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ».
7. Γηθαίσκα

αληίηαμεο

ζε

άκεζεο

ή

έκκεζεο

πξνσζεηηθέο

ελέξγεηεο

(κάξθεηηλγθ) απφ εκάο ή/θαη ζε νπνηαδήπνηε απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε.
Τν δηθαίσκα δηαγξαθήο δελ εθαξκφδεηαη εάλ ε επεμεξγαζία ή ε ηήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ απφ ην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» είλαη ππνρξεσηηθή ή/θαη απαξαίηεηε
ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, θαζψο θαη γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ηελ
ππνζηήξημε λφκηκσλ αμηψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ηεο ή ηελ εθπιήξσζε
ππνρξεψζεψλ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ.3 ηνπ
άξζξνπ 17 ηνπ ΓΚΠΓ ην δηθαίσκα ζηε δηαγξαθή δελ εθαξκφδεηαη ζην βαζκφ
πνπ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε:


Γηα ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ θαη γηα ιφγνπο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9
παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία ε) θαη ζ), θαζψο θαη ην άξζξν 9 παξάγξαθνο
3.



Γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ.

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε νπνηνπδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ δηθαηψκαηα, απαηηείηαη ε
ηαπηνπνίεζε

(κέζσ

ππνγεγξακκέλεο

επίζεκνπ

εμνπζηνδφηεζεο),

λνκηκνπνηεηηθνχ

εγγξάθνπ

πξνθεηκέλνπ

επηβεβαηψζνπκε

λα

ή

λνκίκσο
φηη

ηα

πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη θαη δηαηεξνχληαη αζθαιή.
Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ζα απαληήζεη δσξεάλ ζην αίηεκά ζαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη
ζε θάζε πεξίπησζε εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο, εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ, νπφηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά δπν αθφκε
κήλεο, εθφζνλ απαηηείηαη, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ
αηηήκαηνο, ηνπ φγθνπ ηνπ πξνο δηεθπεξαίσζε πιηθνχ ή/θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ
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αηηεκάησλ. Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ζα ζαο ελεκεξψζεη γηα ηπρφλ παξάηαζε εληφο
κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο, θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο
θαζπζηέξεζεο. Δάλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο ζαο, ην
Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ζα ζαο ελεκεξψζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν εληφο
κελφο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο, γηα ηνπο ζρεηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηε
δπλαηφηεηα λα ππνβάιιεηε θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (ΑΠΓΠΦ), θαζψο θαη γηα ην δηθαίσκα ζαο λα πξνζθχγεηε
ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ.

14. Μέηπα πποζηαζίαρ
Σην Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» ιακβάλνπκε θάζε εχινγν ηερληθφ θαη νξγαλσηηθφ κέηξν θαη
πξνθχιαμε γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ.
Δξγαδφκαζηε πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπκε εζάο θαη ηα δεδνκέλα ζαο απφ κε
εμνπζηνδνηεκέλε πξφζβαζε, ηξνπνπνίεζε, θνηλνπνίεζε θαηαζηξνθή ε νπνηαδήπνηε
άιιε επεμεξγαζία θαη έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηα απαξαίηεηα επίπεδα κέηξσλ
αζθαιείαο φπσο: ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, δηαρείξηζε πξφζβαζεο
βάζεη ξφινπ, ηζρπξνχο ειέγρνπο θσδηθψλ πξφζβαζεο, ειέγρνπο αζθάιεηαο δηθηχνπ,
εμνπιηζκφ θαη ινγηζκηθφ πεξηκεηξηθήο αζθάιεηαο ινγηθήο πξφζβαζεο (firewall),
κέηξα

επηρεηξεκαηηθήο

ζπλέρεηαο,

δηαρείξηζε

αληηκεηψπηζεο

ζπκβάλησλ/πεξηζηαηηθψλ θιπ., θξππηνγξάθεζε, ζπλερή εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ζε
ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα αζθαιείαο.

15. Τποβολή Παπαπόνος / Καηαγγελίαρ
Τν Γ.Ν.Α. «Η ΔΠΛΙΣ» επεμεξγάδεηαη κφλν ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζχκθσλα κε
ηελ παξνχζα

δήισζε απνξξήηνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο πεξί

πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ. Δάλ, σζηφζν, επηζπκείηε λα εθθξάζεηε έλα παξάπνλν γηα
ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ή εάλ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη
απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξηζηήθακε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, έρεηε
δηθαίσκα ππνβνιήο παξαπφλνπ ζηνλ Υπεχζπλ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηνπ Γ.Ν.Α. «Η
ΔΠΛΙΣ» θ. Γεψξγην Βιαρνηάζην, είηε ηειεθσληθψο ζην ηει. 210-3300396 είηε κέζσ
e-mail, ζηε δηεχζπλζε dpo@elpis.gr. Έρεηε ηέινο δηθαίσκα θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή
Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (ΑΠΓΠΦ) [Λ. Κεθηζίαο 1-3, Τ.Κ.
115 23, Αζήλα, ηει.: +30 2106475600, email : contact@dpa.gr ] εθφζνλ ζεσξείηε φηη
πξνζβάιινληαη ηα δηθαηψκαηα ζαο ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο.
Δπίζεο έρεηε δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηηο αξκφδηεο δηθαζηηθέο αξρέο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο.
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