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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΑΘΕΝΩΝ 

 

Τo Γενικό Νοζοκομείο Αηηικήρ ιζμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ, (εθεμήο θαινύκελν σο «το Σισμανόγλειο 

– Αμαλία Φλέμιγκ» ή «το Νοσοκομείο») ζέβεηαη ηελ ηδησηηθόηεηά ζαο θαη δηαζθαιίδεη όηη ηα πξνζσπηθά ζαο 

δεδνκέλα ηεξνύληαη εκπηζηεπηηθά θαη αζθαιή. Σε απηό ην πιαίζην εθαξκόδεη θαηάιιειεο πνιηηηθέο ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπ ιεηηνπξγία, ιακβάλνληαο ζηνρεπκέλα κέηξα γηα ηελ ελαξκόληζή ηνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ζπγθεθξηκέλα ηνλ 

Καλνληζκό EE/2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα «General Data 

Protection Regulation» - ζην εμήο «Κανονιζμόρ» θαη ηνλ λόκν Ν. 4624/2019. 

 

Τν Ννζνθνκείν καο κέζσ ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ θαη ζην πιαίζην ηεο λόκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, επεμεξγάδεηαη 

ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελώλ ηνπ θαη ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο, ηόζν ηνπ δεκνζίνπ όζν θαη ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα. Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νθείιεη λα πξνζηαηεύεη όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ή ζα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ησλ Υπεξεζηώλ ηνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ 

εξγάδεηαη ζε απηέο. Γηα απηό ηνλ ζθνπό, έρεη ιάβεη κία ζεηξά από θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη πιήξσο ηελ ηδησηηθόηεηά ζαο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ ζαο 

δεδνκέλσλ από ελδερόκελε απώιεηα ή δηαξξνή, αιινίσζε, δηαβίβαζε ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν 

αζέκηηε επεμεξγαζία ηνπο, ζύκθσλα κε ηελ θείκελε επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία. 

 

Παξαθαινύκε λα αθηεξώζεηε ιίγν από ηνλ ρξόλν ζαο ζηελ αλάγλσζε ηεο παξνύζαο, έηζη ώζηε λα 

θαηαζηεί ζαθήο ν ιόγνο θαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν επεμεξγαδόκαζηε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα. 

Οπιζμοί 

Οξηζκέλνη από ηνπο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξνύζα Πνιηηηθή είλαη λνκηθνί θαη νξίδνληαη από 

ην ηζρύνλ ξπζκηζηηθό πιαίζην. Έηζη:  

«Επεξεπγαζία» ζεκαίλεη θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε 

ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα. Ελδεηθηηθά πεξηιακβάλεη ηε 

ζπιινγή, θαηαρώξηζε θαη νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.  

 

«Πποζωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα πποζωπικού σαπακηήπα» ζημαίνει θάζε πιεξνθνξία πνπ 

αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν. Τν ηαπηνπνηήζηκν θπζηθό πξόζσπν είλαη εθείλν 

ηνπ νπνίνπ ε ηαπηόηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο ζε αλαγλσξηζηηθό 

ζηνηρείν ηαπηόηεηαο, όπσο όλνκα, αξηζκό ηαπηόηεηαο, δεδνκέλα ζέζεο, επηγξακκηθό αλαγλσξηζηηθό 

ηαπηόηεηαο ή έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, 

ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή θνηλσληθή ηαπηόηεηα ηνπ ελ ιόγσ θπζηθνύ πξνζώπνπ.  

 

«ςγκαηάθεζη» ζεκαίλεη θάζε έλδεημε βνπιήζεσο, ειεύζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ξεηή θαη κε πιήξε επίγλσζε, 

κε ηελ νπνία ην θπζηθό πξόζσπν εθδειώλεη όηη ζπκθσλεί κε δήισζε ή κε ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, λα 

απνηειέζνπλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα.  
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«Τπεύθςνορ επεξεπγαζίαρ» ζεκαίλεη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ή δεκόζηα αξρή, ή ππεξεζία ή άιιν 

θνξέα, πνπ θαζνξίδεη ην ζθνπό θαη ηνλ ηξόπν ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.  

Πεξηζζόηεξα γηα ηνπο νξηζκνύο κπνξείηε λα δείηε ζην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνύ (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL). 

 

«Εκηελών ηην Επεξεπγαζία» ζεκαίλεη ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ή δεκόζηα αξρή, ή ππεξεζία ή άιιν 

θνξέα, πνπ επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκό ηνπ ππεύζπλνπ επεμεξγαζίαο.  

 

Απσέρ πος διέποςν ηην ζςλλογή και επεξεπγαζία ηων δεδομένων ζαρ  

 

Η ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ δηέπεηαη από ηηο αθόινπζεο αξρέο, όπσο 

απηέο εμεηδηθεύνληαη πεξαηηέξσ ζηνλ Καλνληζκό:   

 Νομιμόηηηα, ανηικειμενικόηηηα και διαθάνεια: Τα Τκήκαηα θαη νη Υπεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ησλ αζζελώλ θαη ησλ ζπγγελώλ ηνπο, ζύκθσλα 

κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία θαη κε ηελ ηήξεζε απόιπηεο δηαθάλεηαο. Σην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο 

δηαθάλεηαο, ην Ννζνθνκείν επηδηώθεη λα ελεκεξώλεη ηνπο αζζελείο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ κε ηξόπν ζπλνπηηθό, θαηαλνεηό, κε ζαθή θαη απιή δηαηύπσζε. 

 Πεπιοπιζμόρ ηος ζκοπού: Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη από ηνπο αζζελείο ζην 

Ννζνθνκείν δελ ππνβάιινληαη ζε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαηά ηξόπν αζύκβαην πξνο ηνπο ζθνπνύο 

γηα ηνπο νπνίνπο εμ αξρήο ζπιιέγνληαη. Οη ζθνπνί απηνί είλαη θαζνξηζκέλνη, ξεηνί θαη λόκηκνη, ζην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο παξνρήο ηαηξηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο 

αζζελείο ηνπ.   

 Ελασιζηοποίηζη ηων δεδομένων: Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ ζπγθεληξώλεη κόλν ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ είλαη πξόζθνξα, ζπλαθή θαη άθξσο αλαγθαία γηα ηνπο ζθνπνύο γηα ηνπο 

νπνίνπο ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία. 

 Ακπίβεια: Σηόρνο ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη λα είλαη αθξηβή θαη 

λα επηθαηξνπνηνύληαη, όηαλ είλαη αλαγθαίν, ιακβάλνληαο ηαπηόρξνλα όια ηα εύινγα κέηξα γηα ηελ 

άκεζε δηόξζσζε ή δηαγξαθή αλαθξηβεηώλ, έρνληαο πάληα ππ’ όςηλ ηνπο επηδησθόκελνπο ζθνπνύο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επεμεξγαζίαο. 

 Πεπιοπιζμόρ ηηρ πεπιόδος αποθήκεςζηρ: Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα δηαηεξνύληαη ζε θπζηθό ή 

ςεθηαθό αξρείν γηα ην δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο επεμεξγαζίαο. Τν δηάζηεκα απηό 

θαζνξίδεηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 

 Ακεπαιόηηηα και εμπιζηεςηικόηηηα: Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ ιακβάλεη όια ηα θαηάιιεια 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα κε ζηόρν ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία 

θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ελδεδεηγκέλε αζθάιεηα ηνπο, αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπο 

από κε εμνπζηνδνηεκέλε ή παξάλνκε επεμεξγαζία, ηπραία απώιεηα, θαηαζηξνθή ή θζνξά. 

 

Νομικό πλαίζιο πποζηαζίαρ δεδομένων 

 

Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηγθ ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελώλ ηνπ 

ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα Πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ησλ Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα 

Αζζελώλ θαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηνλ Καλνληζκό θαη ηελ θείκελε ειιεληθή λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο 

δεδνκέλσλ.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
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Επηπιένλ, πξνβαίλεη ζηελ ελ ιόγσ επεμεξγαζία κε βάζε ην εθάζηνηε ηζρύνλ λνκνζεηηθό πιαίζην γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο, θαζώο θαη ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα Ιαηξηθήο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο. Τν 

Ννζνθνκείν καο επίζεο επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ αζζελώλ ηνπ ζύκθσλα κε ηηο 

ζπγθαηαζέζεηο πνπ ιακβάλεη από ηνπο ηειεπηαίνπο όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, όπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 

πεξηπηώζεηο δηεμαγσγήο θιηληθώλ ή εξεπλεηηθώλ κειεηώλ.  

 

Πποζωπικά δεδομένα πος ζςλλέγει ηο Νοζοκομείο 

Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ Ννζνθνκείν απνηειεί ηνλ Υπεύζπλν Επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

ζαο δεδνκέλσλ. Ωο εθ ηνύηνπ ζπιιέγεη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα κε ζθνπό λα ζαο παξέρεη ηελ ηαηξηθή 

θξνληίδα θαη πεξίζαιςε πνπ επηζπκείηε.  

Γηα ηνλ ζθνπό απηό ζπιιέγνπκε:  

 ηοισεία επικοινωνίαρ, όπσο νλνκαηεπώλπκν, δηεύζπλζε θαηνηθίαο, θηλεηό ή/θαη ζηαζεξό 

ηειέθσλν, email, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο παξαπέκπνληνο ή ζεξάπνληνο ηαηξνύ ζαο, 

νλνκαηεπώλπκν θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ζπλνδώλ ή/θαη ησλ νηθείσλ ζαο. Τα ζηνηρεία ησλ 

νηθείσλ ζαο -ηα νπνία καο παξέρεηε νηθεηνζειώο- ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ είκαζηε ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζνπκε καδί ζαο ή ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, 

 Δημογπαθικά ζηοισεία και ζηοισεία ηαςηόηηηαρ, όπσο εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκό δειηίνπ 

ηαπηόηεηαο, αξηζκό δηαβαηεξίνπ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜ ΙΚΑ θ.α., 

 Πποζωπικά δεδομένα ειδικών καηηγοπιών, όπσο ηαηξηθό ηζηνξηθό, γλσκαηεύζεηο, 

θαξκαθεπηηθέο αγσγέο, ζηνηρεία πξνεγνύκελσλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ θαη εγρεηξήζεσλ, 

πξνεγνύκελεο απεηθνλίζεηο, πξνεγνύκελε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη ινηπά δεδνκέλα πγείαο, 

 ηοισεία αναθοπικά με ηη διεκπεπαίωζη ηων οικονομικών ζςναλλαγών ζαο κε ην Ννζνθνκείν 

καο, θαζώο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζή ζαο, όπσο αζθαιηζηηθό ηακείν, αζθαιηζηηθή 

εηαηξεία, αξηζκό κεηξώνπ αζθαιηζκέλνπ θ.α.  

 Πληποθοπίερ πος λαμβάνοςμε από ηπίηοςρ. Ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε πιεξνθνξίεο γηα εζάο 

από δεκόζηα δηαζέζηκεο πεγέο θαη από άιιεο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη θξαηηθνύο θνξείο (ζύκθσλα 

κε όζα νξίδεη ε ηζρύνπζα εζληθή λνκνζεζία) όπσο: ΔΟΥ, ΔΕΚΟ, ΕΦΚΑ, ΚΕΠΑ, ΟΠΕΚΑ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ηελ 

ειιεληθή αζηπλνκία, δηθαζηηθέο αξρέο, απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, θαη από ηηο νπνίεο 

ππνρξενύκαζηε είηε λα ιακβάλνπκε είηε λα δηαβηβάδνπκε πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα. 

 

Σπόπορ ζςλλογήρ πποζωπικών δεδομένων  

Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ Ννζνθνκείν ζπιιέγεη πξνθνξηθά πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο θαηά ηελ 

άθημή ζαο ζηα ζεκεία ππνδνρήο θαη εμππεξέηεζεο, ζπγθεθξηκέλα ζηελ Γξακκαηεία Εμσηεξηθώλ Ιαηξείσλ, 

ζην Τκήκα Επεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ, ζην Τκήκα Κίλεζεο Αζζελώλ, ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, θαζώο θαη ζην Γξαθείν Πξνζηαζίαο Δηθαησκάησλ Λεπηώλ Υπεξεζηώλ Υγείαο. Καηά ηελ 

επίζθεςή ζαο ζηα ηαηξεία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζαο ζε θάπνηα από ηηο 

Κιηληθέο καο, ζπιιέγνπκε πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ηα νπνία ζα απνηεινύλ κέξνο ηνπ ηαηξηθνύ θαη ηνπ 

λνζειεπηηθνύ ζαο θαθέινπ πνπ δηαηεξνύκε γηα εζάο. 

Τν Ννζνθνκείν καο επίζεο ζπιιέγεη πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο κέζσ ησλ αηηήζεσλ πνπ καο 

ππνβάιιεηε εγγξάθσο ζην Γξαθείν Πξσηνθόιινπ, θαζώο θαη κέζσ ησλ κελπκάησλ πνπ κπνξείηε λα 

απνζηείιεηε ζην Ννζνθνκείν καο κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ή κέζσ κελύκαηνο ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ.  
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Τέινο, ελδέρεηαη λα ζπιιέμνπκε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα από άηνκα πνπ ζαο ζπλνδεύνπλ ή ελεξγνύλ 

λνκίκσο γηα ινγαξηαζκό ζαο, όπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε αλήιηθνπ αζζελνύο ή ζε πεξίπησζε 

δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο.  

Νομική βάζη και ζκοπόρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων 

 

Τo Ννζνθνκείν καο επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα κε δηαθάλεηα, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

λνκηκόηεηαο, ηεο αληηθεηκεληθόηεηαο, ηνπ πεξηνξηζκνύ ηνπ ζθνπνύ, ηεο αθξίβεηαο, ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο 

θαη ηεο αθεξαηόηεηαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο πεξηόδνπ απνζήθεπζεο. Η λόκηκε βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ αλά πεξίπησζε κπνξεί λα είλαη: ν πξνγξακκαηηζκόο ηαηξηθήο επίζθεςεο, 

ε παξνρή πγεηνλνκηθήο ή θνηλσληθήο πεξίζαιςεο πξνο εζάο, ε ζπγθαηάζεζε ζαο (ε νπνία ιακβάλεηαη 

εγγξάθσο γηα παξάδεηγκα γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ηαηξηθώλ ζαο εμεηάζεσλ ζε ηξίηνπο 

ή γηα ηελ απνζηνιή ηνπο κέζσ email ή γηα ηελ απνζηνιή ελεκεξώζεσλ πξνο εζάο ζρεηηθά κε εηδηθέο 

ελέξγεηεο θνηλσληθήο επζύλεο), ε δηαζθάιηζε ησλ ελλόκσλ ζπκθεξόλησλ καο θαη ε ζεκειίσζε, άζθεζε ή 

ππνζηήξημε ησλ λνκηθώλ καο αμηώζεσλ, θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε καο. Επηπιένλ, 

ην Ννζνθνκείν επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο αιιά θαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δσηηθώλ ζπκθεξόλησλ ζαο.  

Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ελδέρεηαη λα επεμεξγαζηνύκε πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ζθνπό 

δηελέξγεηαο θιηληθήο ή εξεπλεηηθήο κειέηεο, πάληνηε δηαζθαιίδνληαο ηελ πξνεγνύκελε ξεηή θαη έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο απηή.  

Τν Ννζνθνκείν καο έρεη ζέζεη σο ζηόρν ηνπ λα πεξηνξίζεη ηε ζπιινγή πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κόλν ζην 

βαζκό πνπ ε ζπιινγή απηή είλαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ελόο θαζνξηζκέλνπ ζθνπνύ. Όζα ζηνηρεία καο 

έρεηε παξάζρεη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από εκάο απνθιεηζηηθά γηα ηνλ ζθνπό παξνρήο ηαηξηθήο θαη 

θνηλσληθήο πεξίζαιςεο πξνο εζάο, αιιά θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ινγηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεώλ καο θαη κόλν από εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθό ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Η έννοια ηηρ ζςγκαηάθεζηρ 

 

Σαο γλσξίδνπκε όηη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ην Ννζνθνκείν καο δελ 

βαζίδεηαη ζηε “ζπγθαηάζεζε” ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. Οη αζζελείο πνπ παξέρνπλ ηα πξνζσπηθά 

ηνπο δεδνκέλα, είηε γηα λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο είηε γηα λα απνιαύζνπλ ηαηξηθέο θαη 

λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο από ην Ννζνθνκείν, δελ ην πξάηηνπλ ζηε βάζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ηνπο. 

Αληηζέησο, λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία απηή είλαη ε επηζπκεηή παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ από ην 

Ννζνθνκείν ζηνπο αζζελείο. Επνκέλσο, ηέηνηα ζπγθαηάζεζε δελ λνείηαη λα παξέρεη ν αζζελήο ζην 

Ννζνθνκείν.  

 

Ωζηόζν, ε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππνθεηκέλνπ είλαη απαξαίηεηε λνκηθή βάζε γηα ηε ζύλλνκε επεμεξγαζία 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο κόλν όηαλ απηή απαηηείηαη ξεηά από δηάηαμε λόκνπ, όπσο 

γηα παξάδεηγκα γηα ηε ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο ή θιηληθέο κειέηεο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ αζζελνύο ζα πξέπεη λα δεηείηαη θαη λα παξέρεηαη εγγξάθσο, θαηόπηλ ζρεηηθήο έγγξαθεο 

ελεκέξσζεο.  

 

Υπονικό διάζηημα ηήπηζηρ ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων  
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Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ δηαηεξεί ηα απιά θαη ηα επαίζζεηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα πνπ καο 

έρεηε ρνξεγήζεη γηα ηελ παξνρή ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα 20 εηώλ, όπσο νξίδεηαη ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία. Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο  πξνβαίλνπκε ζε δηαγξαθή ή 

θαηαζηξνθή ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, κε ηε ρξήζε αζθαιώλ θαη εγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηώλ 

θαηαζηξνθήο. 

Καη’ εμαίξεζε ην Ννζνθνκείν καο δηαηεξεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν 

ησλ 20 εηώλ, κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ελλόκσλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ θαη ιόγσ ηεο θύζεο ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ εμππεξεηεί ην Ννζνθνκείν καο.   

 

Αποδέκηερ ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων  

Τν Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ θνηλνινγεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο απνδεθηώλ:  

i) ε ηπίηοςρ ζςνεπγάηερ ηος: 

Τν Ννζνθνκείν καο δηαηεξεί εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηξίηνπο ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη: ηαηξνί, 

δεκόζηνη πάξνρνη ππεξεζηώλ πγείαο, δεκόζηνη θνηλσληθναζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί θαη Τακεία Αζθάιηζεο, 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο γηα ηελ παξνρή αζθάιεηαο αζηηθήο επζύλεο, κεραληθνί πιεξνθνξηθήο θαη 

πξνκεζεπηέο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, λνκηθνί ζύκβνπινη, Επνπηηθέο Αξρέο ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο, 

θαζώο θαη άιινη Φνξείο Δεκνζίσλ Σπκθεξόλησλ (π.ρ. Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή).  

Όινη νη ζπλεξγάηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνβαίλνπλ ζε επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην όλνκα θαη 

γηα ινγαξηαζκό ηνπ, δπλάκεη ηζρπξώλ ζπκβαηηθώλ δεζκεύζεσλ, ελώ έρνπλ επηιεγεί κε θξηηήξην ηελ 

νπζηαζηηθή εθαξκνγή πςεινύ επηπέδνπ κέηξσλ αζθάιεηαο αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

Σε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο πεξί ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

πξνθύςεη αλάδνρνο ν νπνίνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο έρεη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 

ραξαθηήξα πνπ επεμεξγάδεηαη ην Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ, ηόηε κε επζύλε ησλ αξκνδίσλ 

Υπεξεζηώλ ππνγξάθεηαη ζύκβαζε εκπηζηεπηηθόηεηαο - ερεκύζεηαο ή νη όξνη απηήο ηεο ζύκβαζεο 

ελζσκαηώλνληαη σο Παξάξηεκα ζηελ θύξηα ζύκβαζε.  

 

Σηόρνο ηεο παξαπάλσ ελέξγεηαο είλαη λα εμαζθαιηζηνύλ επαξθείο δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

θαηάιιεισλ ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ κέηξσλ από ηνπο αλαδόρνπο, θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε ε 

επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ. 

ii) ε ηπίηοςρ με ηοςρ οποίοςρ δεν διαηηπεί ζςνεπγαζία: 

Τν Ννζνθνκείν καο θνηλνινγεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε ηξίηνπο απνδέθηεο (κε ηνπο νπνίνπο δελ 

δηαηεξεί ζπλεξγαζία) κόλν ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: 

 Σε πεξίπησζε πνπ ε θνηλνιόγεζε απαηηείηαη ζην πιαίζην αζθαιηζηηθήο ζύκβαζεο πνπ δηαηεξείηε 

κε ζπγθεθξηκέλε αζθαιηζηηθή εηαηξεία (θαηόπηλ δηθήο ζαο ζπγθαηάζεζεο) 

 Γηα ιόγνπο δηαθύιαμεο δσηηθώλ ζαο ζπκθεξόλησλ  

 Γηα ιόγνπο πξνάζπηζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηεο δεκόζηαο αζθάιεηαο 

 Εθόζνλ απαηηείηαη από ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή δηάηαμε 

 Σε πεξίπησζε επίζεκεο δηθαζηηθήο απόθαζεο ή εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, θαηόπηλ ζηάζκηζεο ησλ 

πξνζηαηεπόκελσλ από ην Σύληαγκα θαη ηνλ λόκν δηθαησκάησλ θαη ελλόκσλ αγαζώλ. 
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iii) ε ηπίηοςρ παπόσοςρ ςπηπεζιών ςγείαρ καηόπιν δικού ζαρ αιηήμαηορ: 

Τν Ννζνθνκείν καο θνηλνινγεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε ηξίηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ πγείαο, κόλν 

θαηόπηλ ππνβνιήο δηθνύ ζαο ζρεηηθνύ γξαπηνύ αηηήκαηνο.  

Δηεπθξηλίδεηαη όηη ην Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ δε θέξεη νπδεκία επζύλε γηα ηελ αλσηέξσ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ από ηξίηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ ε θνηλνπνίεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηόπηλ δηθνύ ζαο αηηήκαηνο. 

 

Αζθάλεια ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων  

 

Τν ηαηξηθό θαη δηνηθεηηθό καο πξνζσπηθό, όληαο πιήξσο εθπαηδεπκέλν θαη κε ζπλερή επηκόξθσζε, 

θξνληίδεη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ θαη ηαηξηθήο θξνληίδαο πςεινύ επηπέδνπ πξνο όινπο όζνπο 

εκπηζηεύνληαη ην Σηζκαλόγιεην – Ακαιία Φιέκηλγθ. Η αζθάιεηα θαηά ηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ζαο 

από ην Ννζνθνκείν καο απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα εκάο. Τα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα απνζεθεύνληαη κε 

αζθάιεηα από εκάο ή από ηνπο πξνζεθηηθά επηιεγκέλνπο ζπλεξγάηεο καο. Κάζε θνξά πνπ νη ζπλεξγάηεο 

καο επεμεξγάδνληαη ηαηξηθά δεδνκέλα γηα ινγαξηαζκό καο, απαηηνύκε πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο. 

Δηαζθαιίδνπκε όηη βξίζθνληαη ζε ηζρύ εμαηξεηηθά απζηεξά κέηξα αζθαιείαο γηα ηε δηαθύιαμε ησλ 

πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ από απώιεηα ή/θαη θαθή ρξήζε, θαζώο θαη από κε εμνπζηνδνηεκέλε 

πξόζβαζε ή κεηαθνξά.  

 

Σα δικαιώμαηά ζαρ 

 

Η λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ  δεδνκέλσλ ζαο παξέρεη ηα αθόινπζα δηθαηώκαηα, ηα 

νπνία κπνξείηε θαη’ αξρήλ λα αζθήζεηε δσξεάλ θαη κε βάζε όζα πξνβιέπνληαη ζην λνκηθό πιαίζην: 

 

 Δικαίωμα ππόζβαζηρ, ήηνη λα ελεκεξώλεζηε γηα ην πνηα δεδνκέλα ζαο έρεη ζπιιέμεη ην Ννζνθνκείν 

καο, ηελ πξνέιεπζή ηνπο, ηνπο ζθνπνύο θαη ηε λνκηθή βάζε επεμεξγαζίαο απηώλ, ηνπο ηπρόλ 

απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο απνδεθηώλ ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, ηδίσο ζε ηξίηεο ρώξεο θαζώο θαη 

ηνλ ρξόλν ηήξεζεο ηνπο θαη ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ηνπο.  

 Δικαίωμα διόπθωζηρ ηπρόλ αλαθξηβώλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο, ώζηε λα θαηαζηνύλ αθξηβή, 

ππνβάιινληαο ζην αξκόδην Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθή δήισζε κε ηα αθξηβή πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζαο. 

 Δικαίωμα ζςμπλήπωζηρ ηπρόλ ειιηπώλ πξνζσπηθώλ ζαο δεδνκέλσλ, ώζηε λα θαηαζηνύλ πιήξε, 

ππνβάιινληαο ζην αξκόδην Τκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθή δήισζε κε ηα πιήξε πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζαο. 

 Δικαίωμα διαγπαθήρ ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:  

i. όηαλ ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνύο γηα 

ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη’ άιιν ηξόπν ζε επεμεξγαζία, 

ii. όηαλ αλαθαιείηε ηε ζπγθαηάζεζε ζαο επί ηεο νπνίαο βαζίζηεθε ε επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο θαη δελ ππάξρεη άιιε λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία.  

iii. όηαλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία ρσξίο ηελ ύπαξμε ηεο 

απαξαίηεηεο λνκηθήο βάζεο,  

iv. Όηαλ πξνβιέπεηαη από ηνλ λόκν ε ππνρξέσζε δηαγξαθήο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο. 

 Δικαίωμα πεπιοπιζμού ηηρ επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων ζαρ, ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο:  
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i. ακθηζβεηείηε ηελ αθξίβεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο θαη κέρξη λα επαιεζεύζεη ην 

Ννζνθνκείν ηελ αθξίβεηα ηνπο,  

ii. όηαλ αληί ηεο δηαγξαθήο, δεηάηε ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ ζαο,  

iii. Όηαλ ην Ννζνθνκείν δελ ρξεηάδεηαη πιένλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο γηα ηνπο ζθνπνύο 

επεμεξγαζίαο, αιιά ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα απηά απαηηνύληαη από εζάο γηα ηε ζεκειίσζε, ηελ 

άζθεζε ή ηελ ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ. 

 Δικαίωμα ενανηίωζηρ ζηην επεξεπγαζία ηων δεδομένων ζαρ, εθηόο εάλ πθίζηαληαη επηηαθηηθνί θαη 

λόκηκνη ιόγνη γηα ηελ επεμεξγαζία, νη νπνίνη ππεξηζρύνπλ ησλ ζπκθεξόλησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ειεπζεξηώλ ζαο ή γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθώλ αμηώζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Δικαίωμα θοπηηόηηηαρ, ήηνη λα ιάβεηε θαη λα δηαβηβάζεηε ζε άιινλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο, ηα νπνία έρεηε παξάζρεη ζην Ννζνθνκείν καο ζε θαηάιιειν κνξθόηππν, 

εθόζνλ ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζαο έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ ζπγθαηάζεζήο 

ζαο ή ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο. 

 

Πποζοσή: Τα ελ ιόγσ δηθαηώκαηα κπνξεί λα πεξηνξηζηνύλ ιόγσ ππνρξέσζεο εθαξκνγήο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο ή  άιινπ λόκνπ ή εηδηθόηεξεο λνκνζεηηθήο ππεξηζρύνπζαο δηάηαμεο. Γηα παξάδεηγκα ,ηα 

δηθαηώκαηα δηαγξαθήο θαη θνξεηόηεηαο δελ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε 

δεκόζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζην Ννζνθνκείν ή γηα ηελ ππνζηήξημε λόκηκσλ αμηώζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ ηνπ.  

 

Τν Ννζνθνκείν καο ζα απαληήζεη ζε ελδερόκελα αηηήκαηα ζαο γηα άζθεζε ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ 

ζαο εληόο κελόο από ηελ παξαιαβή ηνπο, εμαηξεηηθά δε απηή ε πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά 2 

αθόκα κήλεο, εθόζνλ απαηηείηαη πεξαηηέξσ ρξόλνο.   

Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε νπνηνπδήπνηε από ηα παξαπάλσ δηθαηώκαηα, απαηηείηαη ε ηαπηνπνίεζή ζαο κέζσ 

επίζεκνπ λνκηκνπνηεηηθνύ εγγξάθνπ ή εμνπζηνδόηεζεο λνκίκσο ππνγεγξακκέλεο κε γλήζην ηεο 

ππνγξαθήο, πξνθεηκέλνπ ην Ννζνθνκείν λα επηβεβαηώζεη όηη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα 

πξνζηαηεύνληαη θαη δηαηεξνύληαη αζθαιή.  

Σε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεζηε πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα αλσηέξσ δηθαηώκαηα 

ζαο, κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ καο (ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο παξαθάησ).  

Τπεύθςνοι 

Σαο γλσξίδνπκε όηη, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο κε ηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ (DATA PROTECTION OFFICER–

DPO) πνπ έρεη νξηζζεί γηα ην Ννζνθνκείν καο ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό: 210-6819236, θαζώο θαη ζην email: 

dpo@sismanoglio.gr . 

Εάλ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ ηξόπν επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο, κπνξείηε λα ππνβάιεηε 

ζρεηηθή θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα (ΑΠΔΠΦ). Ωζηόζν, πξνηνύ 

πξνβείηε ζε θαηαγγειία ελώπηνλ ηεο ΑΠΔΠΦ, ζα ραηξόκαζηαλ ηδηαίηεξα, αλ καο δίλαηε ηελ επθαηξία λα 

επηιύζνπκε εζσηεξηθά νπνηνδήπνηε παξάπνλν ζαο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 
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