ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Σο Γενικό Νοςοκομείο Χίου (ςτο εξισ Νοςοκομείο) κζλοντασ να διαςφαλίςει τα
προςωπικά και ευαίςκθτα προςωπικά ςασ δεδομζνα ζχει υλοποιιςει όλα τα
απαραίτθτα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα όπωσ ορίηονται από τον Γενικό
Κανονιςμό Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679. Η προςταςία τθσ
ιδιωτικισ ςασ ηωισ και θ διαφφλαξθ του απορριτου των πλθροφοριϊν και των
δεδομζνων υγείασ ςασ, αποτελεί κεμελιϊδθ προτεραιότθτά μασ.
τθν παροφςα πολιτικι αναλφεται το νομικό πλαίςιο βάςει του οποίου ςυλλζγονται
και υφίςτανται επεξεργαςία τα δεδομζνα ςασ, τα είδθ δεδομζνων που ςυλλζγουμε
και επεξεργαηόμαςτε, θ διαδικαςία και ο ςκοπόσ ςυλλογισ τουσ, ο χρόνοσ τιρθςισ
τουσ, κακϊσ και οι λόγοι κοινοποίθςθσ τουσ ςε τρίτα ςυνεργαηόμενα μζρθ αν αυτό
απαιτθκεί. Επιπλζον γνωςτοποιοφνται και αναλφονται το ςφνολο των δικαιωμάτων
ςασ κακϊσ και οι ενζργειεσ που μπορείτε να προβείτε για τθν άςκθςι τουσ.
Σο παρόν ενθμερωτικό κείμενο παρζχει ςε κάκε πρόςωπο που λαμβάνει ι
ενδιαφζρεται να λάβει ιατρικζσ και λοιπζσ υπθρεςίεσ του Νοςοκομείου ςυνοπτικι,
ακριβι και διάφανθ πλθροφόρθςθ αναφορικά με τισ πρακτικζσ που ακολουκοφνται
για τθ διαχείριςθ και προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων.
Σο Νοςοκομείο διατθρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροςαρμόηει τθν
παροφςα Πολιτικι, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενϊ οι εκάςτοτε αλλαγζσ τίκενται
ςε ιςχφ από τθ δθμόςια ανάρτθςθ αυτϊν ςτον Ιςτότοπο του http://www.xioshosp.gr/
και ςτα ςθμεία υποδοχισ των εγκαταςτάςεϊν μασ.
το Νοςοκομείο ζχει οριςτεί Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) ο Ανδρζασ
Ροδάκοσ και αναπλθρωτισ του ο Κωνςταντίνοσ Θεοδωρόπουλοσ, με τουσ οποίουσ
μπορείτε να ζρκετε ςε άμεςθ επικοινωνία για οποιοδιποτε ςχετικό κζμα ςτο
τθλζφωνο: 2271350296 και ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dpo@xioshosp.gr.
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Ειςαγωγικά
 Προςωπικά Δεδομζνα
Προςωπικά δεδομζνα είναι κάκε πλθροφορία που αφορά ςυγκεκριμζνο φυςικό
πρόςωπο ι πρόςωπο ι ταυτότθτα του οποίου μπορεί να εξακριβωκεί άμεςα ι
ζμμεςα (π.χ. όνομα, αρικμόσ ταυτότθτασ, διεφκυνςθ κλπ.) («Τποκείμενο των
Δεδομζνων»). Σα δεδομζνα που αφοροφν ςτθν υγεία (ςωματικι ι ψυχικι
κατάςταςθ, λιψθ ιατρικϊν υπθρεςιϊν κ.α.) για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ
ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν ζννοια – γενικό όρο «προςωπικά δεδομζνα», αλλά
αποτελοφν ειδικι κατθγορία δεδομζνων, τα οποία εφεξισ κα καλοφνται είτε
«ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα», είτε «δεδομζνα υγείασ».
 Επεξεργαςία
Επεξεργαςία είναι κάκε πράξθ ι ςειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ι χωρίσ
τθ χριςθ αυτοματοποιθμζνων μζςων, ςε δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ι ςε
ςφνολα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, όπωσ θ ςυλλογι, θ καταχϊριςθ, θ
οργάνωςθ, θ διάρκρωςθ, θ αποκικευςθ, θ προςαρμογι ι θ μεταβολι, θ ανάκτθςθ,
θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν, θ χριςθ, θ κοινολόγθςθ με διαβίβαςθ, θ διάδοςθ ι
κάκε άλλθ μορφι διάκεςθσ, θ ςυςχζτιςθ ι ο ςυνδυαςμόσ, ο περιοριςμόσ, θ
διαγραφι ι θ καταςτροφι.
 Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ
Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, θ δθμόςια αρχι, θ
υπθρεςία ι άλλοσ φορζασ που, μόνα ι από κοινοφ με άλλα, κακορίηουν τουσ
ςκοποφσ και τον τρόπο τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Όταν
οι ςκοποί και ο τρόποσ τθσ επεξεργαςίασ αυτισ κακορίηονται από το δίκαιο τθσ
Ζνωςθσ ι το δίκαιο κράτουσ μζλουσ, ο υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ ι τα ειδικά
κριτιρια για τον διοριςμό του μποροφν να προβλζπονται από το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ
ι το δίκαιο κράτουσ μζλουσ.
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 Εκτελϊν τθν επεξεργαςία
Εκτελϊν τθν επεξεργαςία είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο, θ δθμόςια αρχι, θ
υπθρεςία ι άλλοσ φορζασ που επεξεργάηεται δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα για
λογαριαςμό του υπευκφνου τθσ επεξεργαςίασ.
 Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO)
O Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (DPO) μεριμνά, με ανεξάρτθτο τρόπο, για τθν
επίβλεψθ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ ςυμμόρφωςθσ του υπευκφνου επεξεργαςίασ και
του εκτελοφντοσ τθν επεξεργαςία με τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ 2016/679 Ε.Ε (GDPR)
και μεςολαβεί μεταξφ των διαφόρων ενδιαφερομζνων (π.χ. εποπτικζσ αρχζσ,
υποκείμενα

των

δεδομζνων).

Ο

ρόλοσ

του

είναι

ςυμβουλευτικόσ

(όχι

αποφαςιςτικόσ) και δεν φζρει προςωπικι ευκφνθ για τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τον
Κανονιςμό.

Νομικό πλαίςιο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων
το Νοςοκομείο ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα
ςφμφωνα με τθν παροφςα ενθμζρωςθ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων
και


ςε ςυμμόρφωςθ με τον Κανονιςμό τθσ Ε.Ε. 2016/679,



τθν κείμενθ ελλθνικι νομοκεςία περί προςταςίασ δεδομζνων,



το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία των Δθμόςιων
Φορζων Τγείασ



τον Κϊδικα Ιατρικισ Ηκικισ και Δεοντολογίασ,



κακϊσ και τισ ςυγκατακζςεισ που λαμβάνουμε (ςε περιπτϊςεισ όπου δεν
υφίςταται νόμιμθ βάςθ για τθν επεξεργαςία).

Η ενθμζρωςθ αυτι ςασ παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με τα
δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ςασ και εξθγεί με ποιο τρόπο, γιατί και πότε
ςυλλζγουμε και επεξεργαηόμαςτε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα.
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Προςωπικά Δεδομζνα που ςυλλζγουμε
Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ ςασ ι νοςθλείασ ςασ, και για τθν παροχι ιατρικϊν
υπθρεςιϊν από το Νοςοκομείο ςυλλζγονται πλικοσ προςωπικϊν δεδομζνων, όπωσ
ενδεικτικά: ςτοιχεία επικοινωνίασ, δθμογραφικά ςτοιχεία, κλινικά ςυμπτϊματα,
ιατρικζσ αγωγζσ-γνωματεφςεισ, προςωπικό ιατρικό ιςτορικό, φαρμακευτικζσ
αγωγζσ, οικογενειακό ιατρικό ιςτορικό, παράγοντεσ κινδφνου που ςχετίηονται με
τον τρόπο ηωισ ςασ, κτλ. Σα δεδομζνα αυτά ςυλλζγονται:


ε θλεκτρονικι μορφι.



ε ζντυπθ μορφι.



ε μορφι ακίνθτθσ ι κινοφμενθσ ιατρικισ εικόνασ (video).



ε ςυνδυαςμό των παραπάνω.

προκειμζνου να ςασ παράςχουμε άρτια ιατρικι φροντίδα και περίκαλψθ και όλο το
φάςμα των ιατρικϊν υπθρεςιϊν που κα κρικοφν ενδεδειγμζνεσ για τθ διάγνωςθ,
κεραπεία και εν γζνει αντιμετϊπιςθ του ιατρικοφ κζματόσ ςασ. Οι πλθροφορίεσ
αυτζσ κα αποτελοφν εφεξισ μζροσ του ατομικοφ ιατρικοφ φακζλου ςασ και κα
διατθρθκοφν για είκοςι (20) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ τελευταίασ ςασ επαφισ
(επίςκεψθσ ι νοςθλείασ) με το Νοςοκομείο, όπωσ ορίηεται από τθν κείμενθ
νομοκεςία (Κϊδικασ Ιατρικισ Δεοντολογίασ - άρ. 14 παρ. 4 Ν. 3418/2005), κακϊσ
και για τθ ςυνζχεια και ακολουκία τθσ ιατρικισ ςασ παρακολοφκθςθσ, ςτθν
περίπτωςθ που απαιτθκεί επανεξζταςι ςασ ι να λάβετε εκ νζου φροντίδα υγείασ
εντόσ του Νοςοκομείου.
Ο ατομικόσ ιατρικόσ φάκελόσ ςασ αποτελεί το ςθμείο ςυλλογισ και τιρθςθσ όλων
των πλθροφοριϊν που καταγράφονται ςε κάκε επαφι ςασ, ωσ αςκενισ, με
οποιονδιποτε επαγγελματία υγείασ εντόσ του Νοςοκομείου. Ιατρικόσ φάκελοσ
δθμιουργείται για κάκε αςκενι μασ, για να υποςτθρίξει τθν εκτίμθςθ, τθ διάγνωςθ
και τθ κεραπεία του, τθ ςυνζχεια ςτθν παρεχόμενθ φροντίδα υγείασ, τθν κλινικι
ανταλλαγι πλθροφοριϊν, τθν αςφάλεια και τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ
φροντίδασ υγείασ και να ικανοποιιςει τισ απαιτιςεισ που τίκενται από τθν
νομοκεςία (Ν. 3418/2005) και τθν Πολιτεία. Οι πλθροφορίεσ που καταχωροφνται
ςτον ατομικό φάκελο αςκενι αποτελοφν ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα και ωσ εκ
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τοφτου είναι απόρρθτεσ. Οι επαγγελματίεσ υγείασ που εμπλζκονται ςτθ διαχείριςθ
τθσ υγείασ ςασ εντόσ του Νοςοκομείου μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο φάκελο
υγείασ ςασ και να κάνουν χριςθ των πλθροφοριϊν που περιζχει, μόνο για τισ
ανάγκεσ κεραπείασ ςασ και μόνο ςε περίπτωςθ που θ πρόςβαςθ αυτι ζχει άμεςθ
ςχζςθ με τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ (π.χ. ιατρικζσ κεραπείεσ,
νοςθλευτικό ζργο, ςυνταγογράφθςθ, κατάρτιςθ διαιτολογίου) ι προβλζπεται από
τθ νομοκεςία (π.χ. υποχρζωςθ αναγγελίασ ςε φορζα δθμόςιασ υγείασ, ανάγκθ
κοινοποίθςθσ ςε φορζα παροχισ δθμόςιασ υγείασ λόγω ιδιαιτερότθτασ και
πολυπλοκότθτασ του περιςτατικοφ).
Σο προςωπικό του Νοςοκομείου που αςκεί αρμοδιότθτεσ Διοικθτικϊν –
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν κακϊσ και Πλθροφορικισ κα λάβει γνϊςθ των
προςωπικϊν ςασ δεδομζνων για τισ ανάγκεσ εκτζλεςθσ των διοικθτικϊνοικονομικϊν λειτουργιϊν μασ, τθσ τιμολόγθςθσ και τθσ εξυπθρζτθςισ ςασ, κακϊσ
και τθσ υποβολισ των ςτοιχείων νοςθλείασ ςτουσ αρμόδιουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ
(ΕΟΠΤΤ, λοιπά ταμεία κτλ) προκειμζνου να αποηθμιϊςουν το κόςτοσ νοςθλείασ, ενϊ
τα δεδομζνα υγείασ ι ςτοιχεία του ιατρικοφ ςασ φακζλου που τυχόν περιζλκουν ςε
γνϊςθ του, λόγω τθσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ του, κα είναι περιοριςμζνα ςε εφροσ
και ζκταςθ ςφμφωνα με τα αρμοδιότθτζσ τουσ και κα παραμείνουν απόρρθτα. Όλο
το προςωπικό του Νοςοκομείου δεςμεφεται μζςω των ςυμβάςεων εργαςίασ του,
από ριτρεσ τιρθςθσ εχεμφκειασ, εμπιςτευτικότθτασ και απορριτου των
πλθροφοριϊν που λαμβάνει γνϊςθ, ενϊ όλοι οι εργαηόμενοι δεςμεφονται από
Κϊδικα Δεοντολογίασ, ο οποίοσ αποβλζπει ςτθν προςταςία του απορριτου των
πλθροφοριϊν των προςερχομζνων αςκενϊν είτε λαμβάνουν διαγνωςτικζσ
υπθρεςίεσ, είτε τυγχάνουν νοςθλείασ και περίκαλψθσ. Λόγω τθσ ςθμαντικότθτασ
του απορριτου και τθσ προςταςίασ τθσ ιδιωτικισ ςασ ηωισ πραγματοποιοφμε
αυςτθροφσ τακτικοφσ ελζγχουσ για τθν προςταςία των δεδομζνων ςασ, αλλά και
περιοδικζσ τακτικζσ εκπαιδεφςεισ του προςωπικοφ μασ για τθν ορκι τιρθςθ των
διαδικαςιϊν όπωσ ορίηονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.
Σο Νοςοκομείο επεξεργάηεται μόνο τισ προςωπικζσ ςασ πλθροφορίεσ που
απαιτοφνται για να πλθροί τισ νομικζσ, κανονιςτικζσ και ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ
και να ςασ παράςχει υπθρεςίεσ υγείασ και νοςθλείασ, ςφμφωνα με τα διεκνι
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ιατρικά πρότυπα, τον Κϊδικα Ιατρικισ Δεοντολογίασ και τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ.
Δεν κα ςυλλζξουμε ποτζ περιττά προςωπικά δεδομζνα από εςάσ και δεν κα
επεξεργαςτοφμε τα δεδομζνα ςασ με κανζνα τρόπο πζραν αυτοφ που αναφζρεται
ςτθν παροφςα ενθμζρωςθ. Λαμβάνουμε κάκε δυνατό και πρόςφορο μζτρο ϊςτε θ
ςυλλογι και θ επεξεργαςία δεδομζνων να περιλαμβάνει μόνο τα απολφτωσ
αναγκαία. Αποκτοφμε, διατθροφμε, επεξεργαηόμαςτε μόνο τα δεδομζνα που είναι
απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν μασ προσ εςάσ και τθν εκτζλεςθ των
νομικϊν μασ υποχρεϊςεων και τα διατθροφμε μόνο για όςο διάςτθμα είναι
απαραίτθτο.
Σα ςυςτιματα, οι υπάλλθλοι, οι διαδικαςίεσ και οι δραςτθριότθτζσ μασ ζχουν ωσ
ςτόχο να περιορίςουν τθ ςυλλογι προςωπικϊν πλθροφοριϊν ςτο βακμό που είναι
αναγκαία και για τθν επίτευξθ του κακοριςμζνου ςκοποφ. Η ελαχιςτοποίθςθ τθσ
επεξεργαςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων μασ επιτρζπει να ελζγξουμε και να
μειϊςουμε τουσ κινδφνουσ και τισ παραβιάςεισ τθσ προςταςίασ δεδομζνων και να
υποςτθρίξουμε τισ διαδικαςίεσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ και
κανονιςμοφσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων.

Κατηγορίεσ Προςωπικϊν Δεδομζνων που ςυλλζγονται


Προςωπικά και ευαίςκθτα δεδομζνα αςκενϊν (ενιλικων και ανιλικων)



Προςωπικά και ευαίςκθτα δεδομζνα αιμοδοτϊν



Προςωπικά και ευαίςκθτα δεδομζνα εργαηομζνων



Προςωπικά και ευαίςκθτα δεδομζνα ςυνεργατϊν/προμθκευτϊν/εργολάβων

Ενδεικτικά:



τοιχεία

επικοινωνίασ:

όνομα/επϊνυμο,

οικογενειακι

κατάςταςθ,

διεφκυνςθ κατοικίασ, προςωπικό e-mail, τθλζφωνο οικίασ, κινθτό τθλζφωνο
τθλζφωνο εργαςίασ, όνομα/επϊνυμο κλπ και ςτοιχεία επικοινωνίασ των
ςυνοδϊν ι/και των οικείων ςασ.


Δθμογραφικά ςτοιχεία και ςτοιχεία ταυτότθτασ: θμερομθνία γζννθςθσ,
αρικμόσ δελτίου ταυτότθτασ, αρικμόσ διαβατθρίου, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., κλπ.
ςτοιχεία του οικονομικά υπόχρεου τθσ δαπάνθσ για τθν νοςθλεία ςασ,
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ςτοιχεία αςφάλιςθσ ςτθν περίπτωςθ που κάνετε χριςθ αςφαλιςτθρίου
ςυμβολαίου υγείασ από ιδιωτικι αςφαλιςτικι εταιρία.


Προςωπικά Δεδομζνα ειδικισ κατθγορίασ: ιατρικζσ πλθροφορίεσ υγείασ
όπωσ ςτοιχεία χειρουργικϊν επεμβάςεων, προθγοφμενθ υγειονομικι
περίκαλψθ, ιατρικό ιςτορικό, αποτελζςματα εξετάςεων κλπ.

 τοιχεία αναφορικά με τθ διεκπεραίωςθ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν όπωσ
αρικμόσ πιςτωτικισ - χρεωςτικισ κάρτασ, αρικμόσ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ.

Τρόποσ λήψησ των Προςωπικϊν Δεδομζνων
Σα προςωπικά δεδομζνα που επεξεργάηεται και αποκθκεφει το Νοςοκομείο
δφναται να λαμβάνονται:
o Προφορικά, κατά τθν άφιξθ ςασ ςτα ςθμεία υποδοχισ και εξυπθρζτθςθσ
του Νοςοκομείου (Γραμματεία Εξωτερικϊν Ιατρείων - Επείγοντα
Περιςτατικά, Σμιμα Κίνθςθσ Αςκενϊν)
o Σθλεφωνικά κατά τον προγραμματιςμό επίςκεψθσ ι εξζταςθσ ςτο
Νοςοκομείο (ονοματεπϊνυμο και θμερομθνία/ϊρα επίςκεψθσ ι
εξζταςθσ).
o υμπλθρϊνοντασ τα ζγγραφα που είναι προοριςμζνα να αποτελζςουν
τον ιατρικό φάκελό ςασ / φάκελο αςκενοφσ, μετά από πλθροφορίεσ που
μασ δίνετε εςείσ, και όςα προκφπτουν μετά τθν εξζταςι ςασ από τουσ
επαγγελματίεσ υγείασ του Νοςοκομείου, κακϊσ και τα αποτελζςματα
των διαγνωςτικϊν ελζγχων/εξετάςεων που πραγματοποιείτε.
o Μζςω τθσ ειδικισ φόρμασ που υφίςταται ςτον ιςτότοπο του
Νοςοκομείου που λαμβάνεται ςε μορφι μθνφματοσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου.
o Από τα άτομα που ςασ ςυνοδεφουν ι ζχουν νόμιμο δικαίωμα να
ενεργοφν εκ μζρουσ ςασ (τον προςωπικό ςασ αντιπρόςωπο) εάν είςτε
κάτω των 16 ετϊν ι δεν είςτε ςε κζςθ να παράςχετε οι ίδιοι αυτά τα
ςτοιχεία.
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Νομική Βάςη Επεξεργαςίασ
Σο Νοςοκομείο ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του και για τθν εκπλιρωςθ του
αντικειμενικοφ του ςκοποφ (παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν) λαμβάνει και
επεξεργάηεται πλθκϊρα προςωπικϊν και ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων
βαςιηόμενο ςτισ ακόλουκεσ νομικζσ βάςεισ.


Άρκρο 9 / παράγραφοσ 2 / ςτοιχείο (θ’) του ΓΚΠΔ: θ επεξεργαςία είναι
απαραίτθτθ για ςκοποφσ προλθπτικισ ι επαγγελματικισ ιατρικισ,
εκτίμθςθσ τθσ ικανότθτασ προσ εργαςία του εργαηομζνου, ιατρικισ
διάγνωςθσ, παροχισ υγειονομικισ ι κοινωνικισ περίκαλψθσ ι
κεραπείασ ι διαχείριςθσ υγειονομικϊν και κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και
υπθρεςιϊν βάςει του ενωςιακοφ δικαίου ι του δικαίου κράτουσ μζλουσ
ι δυνάμει ςφμβαςθσ με επαγγελματία του τομζα τθσ υγείασ



Άρκρο 9 / παράγραφοσ 2 / ςτοιχείο (κ’) του ΓΚΠΔ: θ επεξεργαςία είναι
απαραίτθτθ για λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ
υγείασ, όπωσ θ προςταςία ζναντι ςοβαρϊν διαςυνοριακϊν απειλϊν
κατά τθσ υγείασ ι θ διαςφάλιςθ υψθλϊν προτφπων ποιότθτασ και
αςφάλειασ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και των φαρμάκων ι των
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων, βάςει του δικαίου τθσ Ζνωςθσ ι του
δικαίου κράτουσ μζλουσ, το οποίο προβλζπει κατάλλθλα και
ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν προςταςία των δικαιωμάτων και
ελευκεριϊν του υποκειμζνου των δεδομζνων, ειδικότερα δε του
επαγγελματικοφ απορριτου



Η ανάγκθ εκτζλεςθσ των υποχρεϊςεων και άςκθςθσ ςυγκεκριμζνων
δικαιωμάτων του υπεφκυνου επεξεργαςίασ ι του υποκειμζνου των
δεδομζνων του υπεφκυνου επεξεργαςίασ ι του υποκειμζνου των
δεδομζνων ςτον τομζα του εργατικοφ δικαίου και του δικαίου
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και κοινωνικισ προςταςίασ.



Άρκρο 9 / παράγραφοσ 2 / ςτοιχείο (ςτ’) του ΓΚΠΔ: θ επεξεργαςία είναι
απαραίτθτθ για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων
ι όταν τα δικαςτιρια ενεργοφν υπό τθ δικαιοδοτικι τουσ ιδιότθτα.
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Άρκρο 9 / παράγραφοσ 2 / ςτοιχείο (γ’) του ΓΚΠΔ: θ επεξεργαςία είναι
απαραίτθτθ για τθν προςταςία ηωτικϊν ςυμφερόντων του υποκειμζνου
των δεδομζνων ι άλλου φυςικοφ προςϊπου, εάν το υποκείμενο των
δεδομζνων είναι ςωματικά ι νομικά ανίκανο να ςυγκατατεκεί
(προκειμζνου για αςκενείσ που προςζρχονται ι προςκομίηονται ςτο
Σμιμα Επειγόντων Περιςτατικϊν ςε κατάςταςθ που απαιτεί άμεςθ
παρζμβαςθ και δεν είναι ςε κζςθ να παρζχουν ςυγκατάκεςθ).



θ ανάγκθ εκπλιρωςθσ ςκοπϊν αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο
ςυμφζρον, ςκοπϊν επιςτθμονικισ ι ιςτορικισ ζρευνασ ι ςτατιςτικϊν
ςκοπϊν ςφμφωνα με το άρκρο 89 παρ.1 του ΓΚΠΔ βάςει του δικαίου τθσ
Ζνωςθσ ι κράτουσ μζλουσ, οι οποίοι είναι ανάλογοι προσ τον
επιδιωκόμενο ςτόχο, ςζβονται τθν ουςία του δικαιϊματοσ ςτθν
προςταςία

των

ςυγκεκριμζνα
δικαιωμάτων

δεδομζνων

μζτρα
και

των

για

και
τθ

προβλζπουν
διαςφάλιςθ

ςυμφερόντων

του

κατάλλθλα
των

και

κεμελιωδϊν

υποκειμζνου

των

δεδομζνων.


υγκατάκεςθ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται ρθτά για τθν
επεξεργαςία ευαίςκθτων δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπου δεν
καλφπτονται από τισ προαναφερκείςεσ νομικζσ βάςεισ. Σονίηεται ότι
αυτι λαμβάνεται μζςω ζγγραφθσ ςυναίνεςθσ. Να ςθμειωκεί ότι
μπορείτε να άρετε τθν ςυγκατάκεςι ςασ με τθν κατάκεςθ ςχετικοφ
αιτιματοσ ςασ είτε ςτο πρωτόκολλο, είτε ςτο dpo@xioshosp.gr.
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Οι ςκοποί και οι λόγοι επεξεργαςίασ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων
αναφζρονται λεπτομερϊσ παρακάτω:
υλλζγουμε και αποκθκεφουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και τα δεδομζνα που
εμπίπτουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ με βάςθ τισ νομικζσ βάςεισ που παρατζκθκαν
ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα και ςυγκεκριμζνα για:
1.

τθ ςυμβατικι ςυμφωνία με εςάσ

2.

Σθν τιρθςθ των δεδομζνων για ιςτορικοφσ λόγουσ και για λόγουσ
μελλοντικισ ανάγκθσ για τεκμθρίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ

3.

το ζννομο ςυμφζρον μασ για τθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ

4.

το ηωτικό ςυμφζρον ςασ να λαμβάνετε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ

5.

τθν εκπλιρωςθ κακικοντοσ που εκτελείται προσ το δθμόςιο ςυμφζρον

6.

Σθ διατιρθςθ των δεδομζνων με ςκοπό τθν ανταπόκριςθ του Νοςοκομείου
ςε ελζγχουσ από ελεγκτικζσ αρχζσ τθσ νομιμότθτασ των διαδικαςιϊν και των
πλθρωμϊν

7.

Σθν τιρθςθ του αρχείου των εργαηομζνων και θ επεξεργαςία του ςφμφωνα
με τθν εργατικι νομοκεςία

8.

τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων ι όταν τα
δικαςτιρια ενεργοφν υπό τθ δικαιοδοτικι τουσ ιδιότθτα

9.

τθ ςυμμόρφωςθ με ζννομθ υποχρζωςθ

10.

Σο ςυμφζρον ςασ να λαμβάνετε αυτζσ τισ υπθρεςίεσ

11.

τθν εκτζλεςθ δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων που προκφπτουν από το δίκαιο
κοινωνικισ αςφάλιςθσ

Επιπλζον:
o ςυλλζγουμε και αποκθκεφουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ωσ μζροσ τθσ
νομικισ μασ υποχρζωςθσ για λογιςτικοφσ και φορολογικοφσ ςκοποφσ.
o Διατθροφμε τα ειδικϊν κατθγοριϊν δεδομζνα ςασ για όςο διάςτθμα
απαιτείται από τθ νομοκεςία.
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Ενδζχεται να μοιραςτοφμε τισ πλθροφορίεσ ςασ με τρίτουσ (εκτόσ Νοςοκομείου)
φορείσ μόνο εφόςον απαιτείται δια νόμου:
 Όταν μία μολυςματικι αςκζνεια μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια
των άλλων.
 Όταν ζχει εκδοκεί επίςθμθ δικαςτικι απόφαςθ.
 Όταν θ κοινι χριςθ πλθροφοριϊν με τθν αςτυνομία μπορεί να αποτρζψει
ζνα ςοβαρό ζγκλθμα.
 Όταν μασ δϊςετε ρθτι εντολι και εξουςιοδότθςθ να το πράξουμε (π.χ. ςτθν
περίπτωςθ που επικυμείτε να αποηθμιωκείτε για τισ δαπάνεσ νοςθλείασ ςασ
από τον κοινωνικοαςφαλιςτικό ςασ φορζα ι/και τθν αςφαλιςτικι ςασ
εταιρεία).
 Όταν πρζπει να διαφυλάξουμε ζννομα ςυμφζροντα του Νοςοκομείου ι
τρίτων, όπωσ θ είςπραξθ των απαιτιςεϊν μασ μζςω τρίτων εντολοδόχων
(π.χ. ΔΟΤ) κλπ.
 Όταν αποτελεί ζννομθ υποχρζωςι μασ (πχ. Φορολογικζσ αρχζσ, αςφαλιςτικά
ταμεία) αφοφ πρϊτα ζχετε λάβει γνϊςθ.
 Όταν υφίςταται και τεκμθριϊνεται ειδικό ζννομο ςυμφζρον κατόπιν
ςχετικισ προθγοφμενθσ ενθμζρωςισ ςασ αφοφ λάβετε εφλογθ προκεςμία
για ενδεχόμενθ υποβολι αντιρριςεϊν ςασ για τθ διαβίβαςθ.
 Όταν θ διαβίβαςθ είναι απαραίτθτθ για τθν προςταςία των ηωτικϊν
ςυμφερόντων του υποκειμζνου των δεδομζνων ι άλλων προςϊπων, εφόςον
το υποκείμενο των δεδομζνων δεν ζχει τθ φυςικι ι νομικι ικανότθτα να
παράςχει τθ ςυγκατάκεςι του.
 Κατόπιν λιψθσ, μετά από λεπτομερι ενθμζρωςι ςασ, ρθτισ ενυπόγραφθσ
εντολισ και εξουςιοδότθςθσ αναφορικά με τισ περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ ςασ
ςε ερευνθτικά πρωτόκολλα ι ςυλλογι ςτοιχείων για ςκοποφσ κλινικισ
ζρευνασ ι κλινικϊν Βάςεων Δεδομζνων. Η ςυμμετοχι ςασ ςε τζτοιου είδουσ
ζρευνεσ είναι εκ μζρουσ ςασ απολφτωσ προαιρετικι και θ ςυγκατάκεςι ςασ
μπορεί να ανακλθκεί από εςάσ ανά πάςα ςτιγμι.

11

Κοινή Χρήςη και Κοινοποίηςη των Προςωπικϊν ςασ Δεδομζνων
Δεν κάνουμε κοινι χριςθ οφτε κοινοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα χωρίσ τθ
ςυναίνεςι ςασ, για οποιονδιποτε άλλο πζραν από τουσ ςκοποφσ που ορίηονται
ςτθν παροφςα ενθμζρωςθ ι όπου απαιτείται δια νόμου. Σο Νοςοκομείο
χρθςιμοποιεί επιλεγμζνουσ ςυνεργάτεσ (που ενεργοφν ωσ «εκτελοφντεσ τθν
επεξεργαςία» κατά τον ΓΚΠΔ) για τθν παροχι των κάτωκι υπθρεςιϊν και
επιχειρθματικϊν λειτουργιϊν, ωςτόςο όλοι οι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία που
ενεργοφν για λογαριαςμό μασ επεξεργάηονται τα προςωπικά ςασ δεδομζνα
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που λαμβάνουν από εμάσ και ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με
αυτι τθν ενθμζρωςθ απορριτου, τισ αρχζσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ
Προςωπικϊν Δεδομζνων (ΕΕ) 2016/679 και οποιαδιποτε άλλο κατάλλθλο μζτρο
εμπιςτευτικότθτασ και αςφάλειασ. υγκεκριμζνα το ςφνολο των επιλεγμζνων
ςυνεργατϊν ζχουν αποδεχκεί πλιρωσ, τισ ριτρεσ εχεμφκειασ και εμπιςτευτικότθτασ
που ζχει κζςει το Νοςοκομείο, αναφορικά με τθν επεξεργαςία των δεδομζνων. Οι
κφριεσ κατθγορίεσ εκτελοφντων τθν επεξεργαςία με τουσ οποίουσ δφναται να
μοιραςτοφμε τα δεδομζνα ςασ (αναφζρεται ςτο ςφνολο των υποκειμζνων)
περιλαμβάνουν:
 Δθμόςιοι και Ιδιωτικοί φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν Τγείασ (πχ. Δθμόςια
Νοςοκομεία, ΣΟΜΤ, Κζντρα Τγείασ, Διαγνωςτικά Κζντρα).
 Πλατφόρμεσ Δθμοςίου υμφζροντοσ (ΔΙΑΤΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗ, Πλατφόρμεσ
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ κλπ)
 Δθμόςιοι Κοινωνικοαςφαλιςτικοί Οργανιςμοί/Σαμεία Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ/Τγείασ, Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ και οι ςυνεργαηόμενεσ με αυτζσ
Ελεγκτικζσ Εταιρίεσ.
 Προμθκευτζσ Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ (κατόπιν ςυναίνεςθσ ςασ)
 Οργανιςμοί και εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ πλθροφοριακϊν
ςυςτθμάτων και λογιςτικισ υποςτιριξθσ.
 Εποπτικζσ Αρχζσ και Οργανιςμοφσ τθσ αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Τγείασ.
 Φορείσ Δθμόςιων υμφερόντων (πχ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι).
 Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ Ελεγκτζσ (Εςωτερικοί Ελεγκτζσ, Ορκωτοί Ελεγκτζσ κλπ.).
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 Εξωτερικοί Νομικοί φμβουλοι.
 Ιατρόσ Εργαςίασ
 Σεχνικόσ Αςφαλείασ

Μζτρα Προςταςίασ
το Νοςοκομείο λαμβάνουμε κάκε εφλογο τεχνικό και οργανωτικό μζτρο και
προφφλαξθ για τθν προςταςία και διαφφλαξθ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων.
Εργαηόμαςτε προκειμζνου να προςτατεφςουμε εςάσ και τα δεδομζνα ςασ από μθ
εξουςιοδοτθμζνθ

πρόςβαςθ,

τροποποίθςθ,

κοινοποίθςθ

καταςτροφι

θ

οποιαδιποτε άλλθ επεξεργαςία και ζχουμε δθμιουργιςει τα απαραίτθτα επίπεδα
μζτρων αςφαλείασ όπωσ: ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και διαδικαςίεσ, διαχείριςθ
πρόςβαςθσ βάςει ρόλου, ιςχυροφσ ελζγχουσ κωδικϊν πρόςβαςθσ, ελζγχουσ
αςφάλειασ δικτφου, εξοπλιςμό και λογιςμικό περιμετρικισ αςφάλειασ λογικισ
πρόςβαςθσ (firewall), μζτρα επιχειρθματικισ ςυνζχειασ, διαχείριςθ αντιμετϊπιςθσ
ςυμβάντων/περιςτατικϊν κλπ., κρυπτογράφθςθ, ςυνεχι εκπαίδευςθ προςωπικοφ
ςε τεχνικά και οργανωτικά μζτρα αςφαλείασ.

Συνζπειεσ άρνηςησ ςυγκατάθεςησ για την επεξεργαςία των
δεδομζνων
Η ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου είναι απαραίτθτθ νομικι βάςθ για τθ ςφννομθ
επεξεργαςία δεδομζνων του προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον τομζα τθσ υγείασ μόνο
όταν αυτι απαιτείται ρθτά από διάταξθ νόμου, πχ. για τθ ςυμμετοχι ςε
δραςτθριότθτεσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ςτο πλαίςιο κλινικϊν δοκιμϊν (Πρβλ.
αιτιολογικι ςκζψθ 161 του ΓΚΠΔ). τισ περιπτϊςεισ όπου απαιτείται ρθτά θ
ςυγκατάκεςθ του υποκειμζνου για τθν επεξεργαςία ευαίςκθτων δεδομζνων του
προςωπικοφ

χαρακτιρα,

αυτι

πρζπει

επιπλζον

να

είναι

ζγγραφθ.

Με βάςθ τα προαναφερόμενα, εάν το υποκείμενο των δεδομζνων καλείται να
υπογράψει κατά τθν παραλαβι εντφπου ενθμζρωςθσ για τθν επεξεργαςία
δεδομζνων του προςωπικοφ χαρακτιρα, θ υπογραφι του αυτι ζχει τθν
ζννοια ότι «ζλαβε γνϊςθ» των απαιτοφμενων εκ του νόμου ςτοιχείων για τθν
προςικουςα ενθμζρωςι του και όχι ότι ςυγκατατίκεται για τθν επεξεργαςία
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δεδομζνων

του

προςωπικοφ

χαρακτιρα,

κακόςον

θ

νομικι

βάςθ

για

τθν επεξεργαςία των δεδομζνων του προςωπικοφ χαρακτιρα είναι καταρχιν θ
παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν κατά το άρκρο 9 παρ. 2 ςτοιχ. (θϋ) του ΓΚΠΔ.
υνεπϊσ, δεν επιτρζπεται θ άρνθςθ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ εκ μζρουσ του
Νοςοκομείου, με το επιχείρθμα ότι το υποκείμενο των δεδομζνων αρνικθκε να
παράςχει τθ ςυγκατάκεςι του για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα, κακόςον θ νομικι βάςθ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων του
προςωπικοφ χαρακτιρα είναι καταρχιν θ παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν κατά το
άρκρο 9 παρ. 2 ςτοιχ. (θϋ) του ΓΚΠΔ.

Για πόςο διάςτημα διατηροφμε τα δεδομζνα ςασ
το Νοςοκομείο διατθροφμε τα προςωπικά δεδομζνα μόνο για όςο διάςτθμα είναι
απαραίτθτο

και

ζχουμε

εφαρμόςει

αυςτθρζσ

πολιτικζσ

και

διαδικαςίεσ

επανεξζταςθσ και διατιρθςθσ των δεδομζνων ςασ προκειμζνου να πλθροφμε τισ
δεςμεφςεισ μασ.
Αναφορικά με τα δεδομζνα υγείασ ςφμφωνα με τον ελλθνικό Νόμο 3418/2005,
υποχρεοφμαςτε να διατθροφμε τα δεδομζνα τα οποία αφοροφν τθν υγεία για μια
εικοςαετία από τθν τελευταία επαφι ςασ με το Νοςοκομείο (επίςκεψθ ι νοςθλεία
ςασ). Σο χρονικό αυτό διάςτθμα δφναται να επεκτακεί λόγω τθσ φφςθσ των
περιςτατικϊν

που

εξυπθρετεί

το

Νοςοκομείο

κακϊσ

και

λόγω

τθσ

επαναλαμβανόμενθσ επιςκεψιμότθτασ των αςκενϊν, ζτςι ϊςτε αν επανζλκετε ςτο
Νοςοκομείο, να διακζτουμε όλα τα ςτοιχεία παλαιότερων νοςθλειϊν ςασ προσ
διευκόλυνςθ τθσ παροχισ πλθρζςτερων ιατρικϊν υπθρεςιϊν προσ εςάσ. Όταν
παρζλκει το παραπάνω χρονικό διάςτθμα τα δεδομζνα ανωνυμοποιοφνται ι
καταςτρζφονται με εγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ καταςτροφισ.
Αναφορικά με τισ λοιπζσ κατθγορίεσ δεδομζνων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι
νομοκεςία, τα αρχεία των Δθμόςιων Νοςοκομείων κεωροφνται δθμόςια αρχεία. Ωσ
εκ τοφτου θ τιρθςθ τουσ κακορίηεται από το ΠΔ 480/1985 «Εκκακάριςθ των
αρχείων των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και των ιδρυμάτων, νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και ςυνδζςμων αυτϊν». Βάςει του ΠΔ τα αρχεία
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τθροφνται από δφο (2) χρόνια ζωσ το διθνεκζσ αναλόγωσ τθ χρθςιμότθτα και
αναγκαιότθτά τουσ. Εν ςυνεχεία ελζγχονται από το Γενικό Αρχείο του Κράτουσ και
είτε καταςτρζφονται, είτε μεταφζρονται ςτισ αποκικεσ του Γ.Α.Κ. εφόςον
χαρακτθριςτοφν ωσ ιςτορικά.
Σα φορολογικά ςτοιχεία διατθροφνται ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε κείμενθ
φορολογικι νομοκεςία.

Άςκηςη των δικαιωμάτων ςασ
Αναφορικά με τα προςωπικά δεδομζνα που ςασ αφοροφν, ζχετε τθ δυνατότθτα
άςκθςθσ των ακολοφκων δικαιωμάτων, υποβάλλοντασ ςχετικό ζγγραφο αίτθμα
αυτοπροςϊπωσ ι μζςω νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου ςασ ςτο
Νοςοκομείο, ι μζςω αποςτολισ του αιτιματοσ ταχυδρομικϊσ με βεβαιωμζνο το
γνιςιο τθσ υπογραφισ.
α) Δικαίωμα πλθροφόρθςθσ και δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε όλα τα προςωπικά
δεδομζνα τα οποία τθρεί και επεξεργάηεται το Νοςοκομείο, ςχετικά με εςάσ, το
είδοσ τθσ επεξεργαςίασ, τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ, τουσ αποδζκτεσ ι τισ
κατθγορίεσ αποδεκτϊν των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, κακϊσ και τον χρόνο
τιρθςισ τουσ.
β) Δικαίωμα διόρκωςθσ. Εάν πιςτεφετε ότι διατθροφμε τυχόν ελλιπι ι ανακριβι
δεδομζνα ςχετικά με εςάσ, ζχετε το δικαίωμα να ηθτιςετε να διορκϊςουμε ι/και
να ςυμπλθρϊςουμε τισ πλθροφορίεσ αυτζσ.
γ) Δικαίωμα διαγραφισ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων αποκλειςτικά και μόνο
ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
 όταν τα προςωπικά ςασ δεδομζνα δεν είναι πλζον απαραίτθτα ςε ςχζςθ με
τουσ ςκοποφσ για τουσ οποίουσ ςυλλζχκθκαν ι υποβλικθκαν κατ’ άλλο
τρόπο ςε επεξεργαςία
 όταν ανακαλείτε τθ ςυγκατάκεςθ ςασ επί τθσ οποίασ βαςίςκθκε θ
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςασ και δεν υπάρχει άλλθ νομικι
βάςθ για τθν επεξεργαςία (κλινικζσ μελζτεσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία κτλ.)
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 όταν προβλζπεται από το νόμο θ υποχρζωςθ διαγραφισ των προςωπικϊν
δεδομζνων ςασ ι υποβλικθκαν ςε επεξεργαςία χωρίσ τθν φπαρξθ τθσ
απαραίτθτθσ νομικισ βάςθσ (επεξεργαςία πζραν τθσ 20ετιασ, επεξεργαςία
δεδομζνων χωρίσ τθν φπαρξθ νομικισ βάςθσ ι ςυγκατάκεςθσ)
δ) Δικαίωμα του περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:
 όταν αμφιςβθτείτε τθν ακρίβεια των προςωπικϊν δεδομζνων ςασ και μζχρι
να επαλθκεφςει το Νοςοκομείο τθν ακρίβεια τουσ
 όταν αντί τθσ διαγραφισ, ηθτάτε τον περιοριςμό τθσ επεξεργαςίασ των
προςωπικϊν δεδομζνων ςασ
 όταν το Νοςοκομείο δεν χρειάηεται πλζον τα προςωπικά δεδομζνα ςασ για
τουσ ςκοποφσ επεξεργαςίασ, αλλά τα προςωπικά δεδομζνα αυτά
απαιτοφνται από εςάσ για τθ κεμελίωςθ, τθν άςκθςθ ι τθν υποςτιριξθ
νομικϊν αξιϊςεων
ε) Δικαίωμα φορθτότθτασ, δθλαδι ζχετε δικαίωμα αίτθςθσ μεταφοράσ των
δεδομζνων ςασ ςε άλλον Οργανιςμό παροχισ υπθρεςιϊν περίκαλψθσ υγείασ είτε
ςτθν Ελλάδα, είτε ςτο εξωτερικό, ι παράδοςι τουσ ςε εςάσ ςε τυποποιθμζνθ
θλεκτρονικι μορφι (format) ςε φορθτό αποκθκευτικό μζςον (π.χ. CD, DVD).
ςτ) Δικαίωμα εναντίωςθσ - αντίταξθσ ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν
δεδομζνων ςασ, εκτόσ αν υφίςτανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για τθν
επεξεργαςία, οι οποίοι υπεριςχφουν των ςυμφερόντων, των δικαιωμάτων και των
ελευκεριϊν ςασ ι για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων του
Νοςοκομείου.
Σο δικαίωμα διαγραφισ δεν εφαρμόηεται εάν θ επεξεργαςία ι θ τιρθςθ των
δεδομζνων από το Νοςοκομείο είναι υποχρεωτικι ι/και απαραίτθτθ ςφμφωνα με
τθ νομοκεςία, κακϊσ και για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι τθν υποςτιριξθ νόμιμων
αξιϊςεων και δικαιωμάτων τθσ ι τθν εκπλιρωςθ υποχρεϊςεϊν τθσ. Πιο
ςυγκεκριμζνα όπωσ αναφζρεται ςτθν παρ.3 του άρκρου 17 του ΓΚΠΔ το δικαίωμα
ςτθ διαγραφι δεν εφαρμόηεται ςτο βακμό που θ επεξεργαςία είναι απαραίτθτθ:
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Για τθν παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν και για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ
ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ ςφμφωνα με το άρκρο 9 παράγραφοσ 2
ςτοιχεία θ) και κ), κακϊσ και το άρκρο 9 παράγραφοσ 3.



Για ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον.

Για τθ διεκπεραίωςθ οποιουδιποτε από τα παραπάνω δικαιϊματα, απαιτείται θ
ταυτοποίθςθ

(μζςω

επίςθμου

νομιμοποιθτικοφ

εγγράφου

ι

νομίμωσ

υπογεγραμμζνθσ εξουςιοδότθςθσ), προκειμζνου να επιβεβαιϊςουμε ότι τα
προςωπικά ςασ δεδομζνα προςτατεφονται και διατθροφνται αςφαλι.
Σο Νοςοκομείο κα απαντιςει δωρεάν ςτο αίτθμά ςασ, χωρίσ κακυςτζρθςθ και ςε
κάκε περίπτωςθ εντόσ μθνόσ από τθν παραλαβι του αιτιματοσ, εκτόσ εξαιρετικϊν
περιπτϊςεων, οπότε θ ανωτζρω προκεςμία μπορεί να παρατακεί κατά δυο ακόμθ
μινεσ, εφόςον απαιτείται, λαμβανομζνων υπόψθ τθσ πολυπλοκότθτασ του
αιτιματοσ, του όγκου του προσ διεκπεραίωςθ υλικοφ ι/και του αρικμοφ των
αιτθμάτων. Σο Νοςοκομείο κα ςασ ενθμερϊςει για τυχόν παράταςθ εντόσ μθνόσ
από τθν παραλαβι του αιτιματοσ, κακϊσ και για τουσ λόγουσ τθσ κακυςτζρθςθσ.
Εάν δεν κακίςταται δυνατι θ ικανοποίθςθ του αιτιματοσ ςασ, το Νοςοκομείο κα
ςασ ενθμερϊςει χωρίσ κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ μθνόσ από τθν
παραλαβι του αιτιματοσ, για τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και για τθ δυνατότθτα να
υποβάλλετε καταγγελία ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα
(ΑΠΔΠΧ), κακϊσ και για το δικαίωμα ςασ να προςφφγετε ενϊπιον των αρμόδιων
δικαςτικϊν αρχϊν.

Υποβολή Παραπόνου/Καταγγελίασ
Σο Νοςοκομείο επεξεργάηεται μόνο τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςφμφωνα με τθν
παροφςα διλωςθ απορριτου και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ νόμουσ περί
προςταςίασ δεδομζνων. Εάν, ωςτόςο, επικυμείτε να εκφράςετε ζνα παράπονο για
τθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων ι εάν δεν είςτε ικανοποιθμζνοι
από τον τρόπο με τον οποίο διαχειριςτικαμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα, ζχετε
δικαίωμα υποβολισ παραπόνου είτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Τπεφκυνου
Προςταςίασ Δεδομζνων του Νοςοκομείου dpo@xioshosp.gr είτε εγγράφωσ μζςω
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του Σμιματοσ Γραμματείασ του Νοςοκομείου. Ζχετε τζλοσ δικαίωμα καταγγελίασ
ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα (ΑΠΔΠΧ) *Λ. Κθφιςίασ
1-3, Σ.Κ. 115 23, Ακινα, τθλ.: +30 2106475600, email: contact@dpa.gr+ εφόςον
κεωρείτε ότι προςβάλλονται τα δικαιϊματα ςασ ςτθν προςταςία των προςωπικϊν
δεδομζνων ςασ. Επίςθσ ζχετε δικαίωμα προςφυγισ ςτισ αρμόδιεσ δικαςτικζσ αρχζσ
για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων ςασ.

18

