ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
(εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016)
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες
προκλήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κλίμακα της
συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε
σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες
αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα
για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Τα φυσικά πρόσωπα ολοένα και
περισσότερο δημοσιοποιούν προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούν διαθέσιμες σε
παγκόσμιο επίπεδο. Η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την οικονομία όσο και την
κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης και τη διαβίβαση σε τρίτες
χώρες και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισαν τον Κανονισμό 2016/679 προκειμένου να παράσχει ένα
πλαίσιο προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Για να διασφαλιστεί συνεκτικό επίπεδο προστασίας των
φυσικών προσώπων σε ολόκληρη την Ένωση και προς αποφυγή αποκλίσεων που
εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην
εσωτερική αγορά, θεσπίστηκε ο ανωτέρω κανονισμός ο οποίος θα κατοχυρώνει την
ασφάλεια

δικαίου

και

τη

διαφάνεια

για

τους

οικονομικούς

παράγοντες,

περιλαμβανομένων των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, και
θα προβλέπει για τα φυσικά πρόσωπα σε όλα τα κράτη μέλη το ίδιο επίπεδο νομικά
εκτελεστών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και ευθυνών για τους υπευθύνους
επεξεργασίας και τους εκτελούντες την επεξεργασία, ώστε να διασφαλιστεί η
συνεκτική παρακολούθηση της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς και οι ισοδύναμες κυρώσεις σε όλα τα κράτη μέλη και η αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών των διάφορων κρατών μελών.
Οι βασικές θέσεις του Κανονισμού είναι οι ακόλουθες:

Η προστασία που παρέχει ο Κανονισμός ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα,
ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής, σε σχέση με την επεξεργασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους. Ο Κανονισμός δεν καλύπτει την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν νομικά πρόσωπα και ιδίως
επιχειρήσεις συσταθείσες ως νομικά πρόσωπα.
Προκειμένου να αποτραπεί σοβαρός κίνδυνος καταστρατήγησης, η προστασία
των φυσικών προσώπων πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερη και να μην εξαρτάται
από τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές. Η προστασία των φυσικών προσώπων πρέπει να
εφαρμόζεται τόσο στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με
αυτοματοποιημένα μέσα, όσο και στη χειροκίνητη επεξεργασία, εάν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα περιέχονται ή προορίζονται να περιληφθούν σε σύστημα
αρχειοθέτησης.
Οι αρχές της προστασίας δεδομένων πρέπει να εφαρμόζονται σε κάθε
πληροφορία η οποία αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποστεί ψευδωνυμοποίηση, η οποία θα
μπορούσε να αποδοθεί σε φυσικό πρόσωπο με τη χρήση συμπληρωματικών
πληροφοριών, πρέπει να θεωρούνται πληροφορίες σχετικά με ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο. Για να κριθεί κατά πόσον ένα φυσικό πρόσωπο είναι ταυτοποιήσιμο, πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέσα τα οποία είναι ευλόγως πιθανό ότι θα
χρησιμοποιηθούν, όπως για παράδειγμα ο διαχωρισμός του, είτε από τον υπεύθυνο
επεξεργασίας είτε από τρίτο για την άμεση ή έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του
φυσικού προσώπου. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον κάποια μέσα είναι ευλόγως πιθανό
ότι θα χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου,
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι αντικειμενικοί παράγοντες, όπως τα έξοδα και ο
χρόνος που απαιτούνται για την ταυτοποίηση, λαμβανομένων υπόψη της τεχνολογίας
που είναι διαθέσιμη κατά τον χρόνο της επεξεργασίας και των εξελίξεων της
τεχνολογίας. Οι αρχές της προστασίας δεδομένων δεν πρέπει συνεπώς να
εφαρμόζονται σε ανώνυμες πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που δεν σχετίζονται
προς ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή σε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που έχουν καταστεί ανώνυμα κατά τρόπο ώστε η ταυτότητα του
υποκειμένου των δεδομένων να μην μπορεί ή να μην μπορεί πλέον να εξακριβωθεί.
Οι δημόσιες αρχές στις οποίες κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σύμφωνα με νομική υποχρέωση για την άσκηση των επίσημων καθηκόντων
τους, όπως φορολογικές και τελωνειακές αρχές, μονάδες οικονομικής έρευνας,

ανεξάρτητες διοικητικές αρχές ή αρχές χρηματοπιστωτικών αγορών που είναι αρμόδιες
για τη ρύθμιση και την εποπτεία των αγορών κινητών αξιών δεν πρέπει να θεωρηθούν
αποδέκτες, εάν λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για
τη διενέργεια ειδικής έρευνας για το γενικό συμφέρον, σύμφωνα με το δίκαιο της
Ένωσης ή κράτους μέλους. Τα αιτήματα κοινολόγησης που αποστέλλονται από
δημόσιες αρχές πρέπει να είναι πάντα γραπτά, αιτιολογημένα και σύμφωνα με την
περίσταση και δεν πρέπει να αφορούν το σύνολο ενός συστήματος αρχειοθέτησης ή να
οδηγούν στη διασύνδεση των συστημάτων αρχειοθέτησης. Η επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πρέπει να συμμορφώνεται
προς τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της
επεξεργασίας.
Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ως προς την επεξεργασία
πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη,
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επίγνωσή ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου
των δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, για
παράδειγμα με γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με προφορική
δήλωση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου κατά
την επίσκεψη σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την επιλογή των επιθυμητών τεχνικών
ρυθμίσεων για υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ή μια δήλωση ή
συμπεριφορά που δηλώνει σαφώς, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι το υποκείμενο των
δεδομένων αποδέχεται την πρόταση επεξεργασίας των οικείων δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Επομένως, η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια δεν
πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση. Η συγκατάθεση πρέπει να καλύπτει το
σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο σκοπό ή για
τους ίδιους σκοπούς. Όταν η επεξεργασία έχει πολλαπλούς σκοπούς, πρέπει να δίνεται
συγκατάθεση για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου
των δεδομένων πρόκειται να δοθεί κατόπιν αιτήματος με ηλεκτρονικά μέσα, το αίτημα
πρέπει να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της
υπηρεσίας για την οποία παρέχεται.
Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σύννομη
και δίκαιη. Πρέπει να είναι σαφές για τα φυσικά πρόσωπα ότι δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τα αφορούν συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, λαμβάνονται υπόψη ή
υποβάλλονται κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και σε ποιο βαθμό τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται ή θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Η αρχή αυτή

απαιτεί κάθε πληροφορία και ανακοίνωση σχετικά με την επεξεργασία των εν λόγω
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να είναι εύκολα προσβάσιμη και κατανοητή και να
χρησιμοποιεί σαφή και απλή γλώσσα. Αυτή η αρχή αφορά ιδίως την ενημέρωση των
υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας
και τους σκοπούς της επεξεργασίας και την περαιτέρω ενημέρωση ώστε να
διασφαλιστεί δίκαιη και διαφανής επεξεργασία σε σχέση με τα εν λόγω φυσικά
πρόσωπα και το δικαίωμά τους να λαμβάνουν επιβεβαίωση και να επιτυγχάνουν
ανακοίνωση των σχετικών με αυτά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται
σε επεξεργασία. Πρέπει να γνωστοποιείται στα φυσικά πρόσωπα η ύπαρξη κινδύνων,
κανόνων, εγγυήσεων και δικαιωμάτων σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και πώς να ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την
επεξεργασία αυτή. Ιδίως, οι συγκεκριμένοι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σαφείς, νόμιμοι και προσδιορισμένοι κατά το
χρόνο συλλογής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα πρέπει να είναι επαρκή και συναφή και να περιορίζονται στα αναγκαία για
τους σκοπούς της επεξεργασίας τους. Αυτό απαιτεί ειδικότερα να διασφαλίζεται ότι το
διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να περιορίζεται στο
ελάχιστο δυνατό.
Για να είναι η επεξεργασία σύννομη, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου
υποκειμένου των δεδομένων ή με άλλη βάση, προβλεπόμενη από τον νόμο, είτε στον
Κανονισμό είτε σε άλλη νομοθεσία της Ένωσης ή κράτους μέλους, περιλαμβανομένης
της ανάγκης συμμόρφωσης προς την εκ του νόμου υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο
υπεύθυνος επεξεργασίας ή της ανάγκης να εκτελεστεί σύμβαση στην οποία το
υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατόπιν
αίτησης του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης.
Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων,
ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των
δεδομένων συγκατατέθηκε στη πράξη επεξεργασίας. Πρέπει να παρέχεται δήλωση
συγκατάθεσης, διατυπωμένη εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σε
κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, με σαφή και απλή διατύπωση, χωρίς
καταχρηστικές ρήτρες. Για να θεωρηθεί η συγκατάθεση εν επιγνώσει, το υποκείμενο
των δεδομένων πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον την ταυτότητα του υπευθύνου
επεξεργασίας και τους σκοπούς της επεξεργασίας για την οποία προορίζονται τα

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η συγκατάθεση δεν πρέπει να θεωρείται ότι δόθηκε
ελεύθερα αν το υποκείμενο των δεδομένων δεν έχει αληθινή ή ελεύθερη επιλογή ή δεν
είναι σε θέση να αρνηθεί ή να αποσύρει τη συγκατάθεσή του χωρίς να ζημιωθεί.
Η επεξεργασία επίσης είναι σύννομη εφόσον είναι αναγκαία στο πλαίσιο
σύμβασης ή πρόθεσης σύναψης σύμβασης.
Η επεξεργασία φωτογραφιών δεν πρέπει συστηματικά να θεωρείται ότι είναι
επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς αυτές
καλύπτονται από τον ορισμό των βιομετρικών δεδομένων μόνο σε περίπτωση
επεξεργασίας μέσω ειδικών τεχνικών μέσων που επιτρέπουν την αδιαμφισβήτητη
ταυτοποίηση ή επαλήθευση της ταυτότητας ενός φυσικού προσώπου.
Οι αρχές της δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας απαιτούν να ενημερώνεται
το υποκείμενο των δεδομένων για την ύπαρξη της πράξης επεξεργασίας και τους
σκοπούς της. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο των
δεδομένων κάθε περαιτέρω πληροφορία που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση δίκαιης
και διαφανούς επεξεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες και το πλαίσιο
εντός του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Περαιτέρω, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται αν
καταρτίζεται το προφίλ του και ποιες συνέπειες έχει αυτό. Εάν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων, το υποκείμενο
των δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται επίσης για το κατά πόσον υποχρεούται να
παράσχει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και για τις συνέπειες, όταν δεν παρέχει
τα εν λόγω δεδομένα. Οι πληροφορίες σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να
του παρέχονται κατά τη συλλογή από το υποκείμενο των δεδομένων ή, εάν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα λαμβάνονται από άλλη πηγή, εντός εύλογης προθεσμίας και
σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός, ανάλογα με τις συνθήκες κάθε περίπτωσης. Εάν
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται να κοινολογηθούν σε άλλον
αποδέκτη, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να ενημερώνεται, όταν τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα κοινολογούνται για πρώτη φορά στον αποδέκτη. Όταν ο
υπεύθυνος επεξεργασίας προτίθεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για σκοπό άλλο από εκείνον για τον οποίο συλλέχθηκαν, ο υπεύθυνος
επεξεργασίας πρέπει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων, πριν από την εν λόγω
περαιτέρω επεξεργασία, πληροφορίες για τον σκοπό αυτόν και άλλες αναγκαίες
πληροφορίες. Όταν η προέλευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί

να γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο των δεδομένων διότι έχουν χρησιμοποιηθεί
διάφορες πηγές, πρέπει να παρέχονται γενικές πληροφορίες. Ωστόσο, δεν είναι
αναγκαίο να επιβάλλεται η υποχρέωση παροχής πληροφοριών, εάν το υποκείμενο των
δεδομένων διαθέτει ήδη τις πληροφορίες, εάν η καταχώριση ή η κοινολόγηση των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προβλέπεται ρητώς από τον νόμο ή εάν η παροχή
πληροφοριών στο υποκείμενο των δεδομένων αποδεικνύεται ανέφικτη ή θα απαιτούσε
δυσανάλογη προσπάθεια.
Ένα υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει δικαίωμα πρόσβασης σε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέχθηκαν και το αφορούν και να μπορεί
να ασκεί το εν λόγω δικαίωμα ευχερώς και σε εύλογα τακτά διαστήματα, προκειμένου
να έχει επίγνωση και να επαληθεύει τη νομιμότητα της επεξεργασίας.
Ένα υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη
διόρθωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και το
«δικαίωμα στη λήθη», εάν η διατήρηση των εν λόγω δεδομένων παραβιάζει τον
παρόντα κανονισμό ή το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο
υπεύθυνος επεξεργασίας. Ιδίως, το υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να έχει το
δικαίωμα να ζητεί τη διαγραφή και την παύση της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν
είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται ή
υποβάλλονται κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, εάν το υποκείμενο των δεδομένων
αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία ή εάν αντιτάσσεται στην
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν ή εάν η επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν δεν είναι σύμφωνη προς τον
παρόντα κανονισμό κατ' άλλο τρόπο.
2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρατίθενται κατωτέρω ορισμένες διατάξεις του
Κανονισμού που αφορούν στα ερωτήματα που τέθηκαν από τους αρμοδίους
υπαλλήλους της Εταιρίας σας και αφορούν στη νομιμότητα ή μη της
συλλογής/επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο και στόχοι
1.Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες

που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 2.Ο
παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών
προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. 3.Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που
σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Άρθρο 2
Ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής
1.Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη
επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να
περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.
Άρθρο 4
Ορισμοί
1) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: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, 2) «επεξεργασία»: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,… 7) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: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, 8) «εκτελών την επεξεργασία»:το
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της
επεξεργασίας, 9) «αποδέκτης»:το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η
υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται
να λάβουν 4.5.2016 L 119/33 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το
δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία
των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της
επεξεργασίας, 10) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή,
υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την
άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι
εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 11)
«συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη,
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρειεπιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των
δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν, 12) «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της
ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ
άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που
διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία,…
Άρθρο 5
Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή
επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων
(«νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»), β) συλλέγονται για καθορισμένους,
ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά
τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς· η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς
αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής
έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς
σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»), γ) είναι

κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους
υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»), δ) είναι ακριβή
και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα
μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
4.5.2016 L 119/35 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL (1)Οδηγία (ΕΕ)
2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου
2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1). ε) διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει
την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που
απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα
διαστήματα, εφόσον τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε
επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς
επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο
89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και
ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου
αποθήκευσης»), στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την
ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την
προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία
απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή
οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»). 2.Ο υπεύθυνος
επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με την
παράγραφο 1 («λογοδοσία»).
Άρθρο 6
Νομιμότητα της επεξεργασίας
1.Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους
συγκεκριμένους σκοπούς, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση
σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για
να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη

σύμβασης, γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη
υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας,… στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για
τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή
τρίτος, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το
υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί…. 4.Όταν η επεξεργασία για σκοπό άλλο από
αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεγεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν βασίζεται
στη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή στο δίκαιο της Ένωσης ή το
δίκαιο κράτους μέλους το οποίο αποτελεί αναγκαίο και αναλογικό μέτρο σε μια
δημοκρατική κοινωνία για τη διασφάλιση των σκοπών που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 1, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να εξακριβωθεί κατά πόσο η
επεξεργασία για άλλο σκοπό είναι συμβατή με τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται
αρχικώς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων: α)
τυχόν σχέση μεταξύ των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και των σκοπών της επιδιωκόμενης περαιτέρω επεξεργασίας,
β) το πλαίσιο εντός του οποίου συλλέχθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
ιδίως όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και του
υπευθύνου επεξεργασίας, γ) τη φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως
για τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε
επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 9, ή κατά πόσο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες και αδικήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία,
σύμφωνα με το άρθρο 10, δ) τις πιθανές συνέπειες της επιδιωκόμενης περαιτέρω
επεξεργασίας για τα υποκείμενα των δεδομένων, ε) την ύπαρξη κατάλληλων
εγγυήσεων, που μπορεί να περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση ή ψευδωνυμοποίηση.
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις για συγκατάθεση
1.Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε
θέση να αποδείξει ότι το υποκείμενο των δεδομένων συγκατατέθηκε για την
επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα. 2.Εάν η συγκατάθεση του
υποκειμένου των δεδομένων παρέχεται στο πλαίσιο γραπτής δήλωσης η οποία αφορά
και άλλα θέματα, το αίτημα για συγκατάθεση υποβάλλεται κατά τρόπο ώστε να είναι
σαφώς διακριτό από τα άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή,
χρησιμοποιώντας σαφή και απλή διατύπωση. Κάθε τμήμα της δήλωσης αυτής το οποίο

συνιστά παράβαση του παρόντος κανονισμού δεν είναι δεσμευτικό. 3.Το υποκείμενο
των δεδομένων έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή. Η
ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε
στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης, το
υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται σχετικά. Η ανάκληση της συγκατάθεσης
είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της. 4.Κατά την εκτίμηση κατά πόσο η
συγκατάθεση δίνεται ελεύθερα, λαμβάνεται ιδιαιτέρως υπόψη κατά πόσο, μεταξύ
άλλων, για την εκτέλεση σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής μιας
υπηρεσίας, τίθεται ως προϋπόθεση η συγκατάθεση στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω
σύμβασης.
Άρθρο 9
Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1.Απαγορεύεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν
τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή
φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η
επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή
δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο
προσανατολισμό. 2.Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία
αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους
συγκεκριμένους σκοπούς, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους
προβλέπει ότι η απαγόρευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί να αρθεί
από το υποκείμενο των δεδομένων, β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την
εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του
υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού
δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον
επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη
δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων,… ε) η επεξεργασία
αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί
από το υποκείμενο των δεδομένων, στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν

υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,… η) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς
προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του
εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή
θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών
βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με
επαγγελματία του τομέα της υγείας και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των
εγγυήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3,…».
3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Α. Γενικές οδηγίες - πληροφορίες:
Για την εναρμόνιση με τον κανονισμό GDPR (GeneralDataProtectionRegulation)
παρακαλούνται όλοι οι χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών του δικτύου του ιατρείου
-

Να αλλάζουν κωδικό στον υπολογιστή τους κάθε 2 μήνες.

-

Να είναι οι μοναδικοί που γνωρίζουν τον κωδικό τους.

-

Όταν σηκώνονται από το γραφείο τους πάντα να κλειδώνουν τον υπολογιστή
τους.

-

Να μην παίρνουν σε USB ή εξωτερικό σκληρό δίσκο αρχεία του ιατρείου, παρά
μόνο μετά από γραπτή έγκριση διοικητικού στελέχους για συγκεκριμένο λόγο.

-

Να μην δίνουν στοιχεία σε άτομα εκτός του ιατρείου παρά μόνο μετά από
γραπτή έγκριση του υποκειμένου για συγκεκριμένο λόγο.

-

Να μην αφήνουν εκτυπωμένα αρχεία ή έγγραφα του ιατρείου εκτεθειμένα και
αν πλέον δεν τα χρειάζονται να τα καταστρέφουν.

-

Να μην μεταφέρουν σε λαπτοπ αρχεία του ιατρείου κι αν το κάνουν, το laptop
θα το φυλάσσουν ιδιαίτερα προσεκτικά

-

Να υπάρχει κωδικός για τα ιατρικά αρχεία – έγγραφα – φάκελο

-

Να υπάρχει αρχείο backup ώστε να ανακτώνται άμεσα τα αρχεία σε περίπτωση
απώλειας τους

-

οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο να είναι κλειδωμένη πχ
εκτυπωτής για να μην κλαπούν από εκεί δεδομένα

-

να μην γίνονται ανταλλαγές αρχείων μέσω ανοιχτών δικτύων wifi

-

οποιοδήποτε έγγραφο περιέχει προσωπικά δεδομένα δεν θα πρέπει να πετιέται
απευθείας αλλά προηγουμένως να καταστρέφεται και να πολτοποιείται

Οποιαδήποτε τυχόν παραβίαση απορρήτου θα πρέπει να κοινοποιείται στην Αρχή
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών από την στιγμή που υποπίπτει

στην αντίληψη είτε του ιατρείου είτε του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων (εάν
διαπιστωθεί κάτι τέτοιο παρακαλώ όπως μας καλέσετε προκειμένου να σας
επικουρήσουμε σχετικά με την γνωστοποίηση στην Αρχή).
Εάν δεν οριστεί υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, υπεύθυνος επεξαργασίας
θεωρείται ο ιατρός κ. Σταματιάδης.
Σχετικά με την σελίδα της εταιρείας στο facebook και σύμφωνα με νεότερη απόφαση
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και με βάση τις αρχές που
ακολουθούνται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρείται τόσο το
facebook όσο και ο διαχειριστής της σελίδας.
Τέλος, τονίζουμε ότι απαγορεύεται η παρακολούθηση των τηλεφωνικών
συνομιλιών του εργαζόμενου από τον εργοδότη ασχέτως αν γίνεται μέσω της εταιρικής
συσκευής - εταιρικών τηλεφώνων.
Συναίνεση του εργαζομένου χρειάζεται και για έλεγχο του εταιρικού λογαριασμού
από τον εργοδότη, ο οποίος έχει δικαίωμα να βλέπει ποιους αριθμούς καλεί ο
εργαζόμενος του και πόση διάρκεια έχουν. Κατά το Κανονισμό, η νομοθεσία θα
αποφασίσει για τις κυρώσεις.
Σε κάθε περίπτωση, εκ του Κανονισμού για τα νόμιμα χρονικά διαστήματα των
απαιτήσεων μας μπορούμε να αποθηκεύουμε αρχείο, ήτοι τα φορολογικά και τα
ασφαλιστικά στοιχεία (ΙΚΑ) για δέκα έτη, τα στοιχεία μισθοδοσίας για πέντε έτη και
τα υπόλοιπα στοιχεία 6 μήνες μετά, θεωρείται εύλογος χρόνος.
Δεν θα πρέπει να ζητούνται επίσημα αποδεικτικά έγγραφα ως προϋποθέσεις
πρόσληψής λόγου χάρη ποινικό μητρώο αλλά να αρκεί και η υπεύθυνη δήλωση του
εργαζομένου.
Μόνο το προσωπικό που είναι απολύτως απαραίτητο και αναγκαίο θα έχει
πρόσβαση στα στοιχεία μισθοδοσίας και στους ιατρικούς φακέλους και όποιοι έχουν
πρόσβαση συστήνεται να έχουν υπογράψει ρήτρα εμπιστευτικότητας - εχεμύθειας. Σε
αυτούς που δεν είναι απαραίτητα όλα τα στοιχεία των εργαζομένων και των ασθενών
μπορεί να δημιουργηθεί σχετικό αρχείο που θα τους προωθείται από το οποίο να
διαγράφονται όσα δεδομένα δεν τους αφορούν.
Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρόγραμμα χωρίς κενά ασφαλείας για τα προσωπικά
δεδομένα των υπαλλήλων και τους ιατρικούς φακέλους των ασθενών.
Περαιτέρω, κάτωθι όπου ζητούνται ρήτρες συναίνεσης, εάν το υποκείμενο των
δικαιωμάτων που πρέπει να υπογράψει είναι ανήλικος, οι ρήτρες θα υπογράφονται από
έναν από τους δύο γονείς – ασκούντες την γονική μέριμνα ή από άλλο πρόσωπο,

ενήλικο, το οποίο μπορεί να αποδείξει με πρόσφορο έγγραφο, λόγου χάριν δικαστική
απόφαση οτι ασκεί την επιμέλεια του ανηλίκου.
Τέλος, και κατά την πρόσφατη γνωμοδότηση του ιατρικού συλλόγου, το μέσο
ιατρείο παρόλο που διαχειρίζεται ευαίσθητα («ειδικά» όπως ονομάζονται πλέον)
προσωπικά δεδομένα, δεν υφίσταται ανάγκη ορισμού υπευθύνου προστασίας
προσωπικών δεδομένων, παρά μόνον στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ιδιαίτερα ευρεία
επεξεργασία ειδικών προσωπικών δεδομένων, λόγου χάριν νοσοκομεία, κλινικές.

Β. Ρήτρα εργαζομένων η οποία θα υπάρχει πλέον από την αρχή στους
νεοπροσληφθέντες και θα προστεθεί στους ήδη εργαζόμενους:
ΡΗΤΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ GDPR
Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρία των προσωπικών μου
δεδομένων, που σας παραδίδω. Έχω ενημερωθεί ότι προσωπικά μου δεδομένα που σας
γνωστοποιώ εκουσίως συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρία σας προς το σκοπό
εκτίμησης της ικανότητάς μου προς εργασία, εφαρμογής και εναρμόνισης της σύμβασης
εργασίας μου με την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καταβολής των
αποδοχών μου, καθώς και για την προώθηση/επιμέλεια των εταιρικών υποθέσεων και
προκειμένου να μου αποστέλλονται προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή/και
επιχορηγεί η Εταιρία, ευχετήριες κάρτες κλπ, να μου αποστέλλονται προσφορές(αν το
κάνουμε αυτό) και συναινώ. Επιτρέπω στην Εταιρία σας να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε
τρίτους πιθανούς συνεργάτες, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό
συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών της πρόσληψης και
μισθοδοσίας.

Επιτρέπω στην Εταιρία σας να διαβιβάζει τα δεδομένα Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,
Ημερομηνία γέννησης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, ΑΜΑ, Ειδικότητα, Θέση εργασίας σε εξωτερικό
συνεργάτη – ιατρό εργασίας προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντα του στο πλαίσιο της
σύμβασης που έχει συνάψει με την εταιρεία. Η εταιρεία θα μεταβιβάσει μόνο όσα ειδικά
προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον ως άνω σκοπό και μόλις ο ως σκοπός πάψει
θα προβεί σε καταστροφή του σχετικού αρχείου. Ο ιατρός εργασίας θα φυλάσσει σε ασφαλές
μέρος και θα προβεί αυτοτελώς κι ανεξαρτήτως σε καταστροφή κάθε σχετικού αρχείου που
τηρεί ή έχει δημιουργήσει μόλις το ως άνω πάψει να είναι απαραίτητο για το σκοπό που έχει
δημιουργηθεί.

(αν το κάνει αυτό κάποιος υπάλληλος για λογαριασμό της εταιρείας ή αν θα το κάνει στο
μέλλον)
Επίσης επιτρέπω στην Εταιρία σας να διαβιβάζει τα δεδομένα Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο,
Διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, Ειδικότητα, Θέση εργασίας, στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, στην
ΑLPHABANK ΑΕ, στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και στην EurobankErgasiasEFG
προκειμένου να συναλλάσσομαι κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εταιρείας με την
Τράπεζα κι όλως ενδεικτικώς προκειμένου να εμφανίζω αξιόγραφα, επιταγές για λογαριασμό
και στο όνομα της εταιρείας, να σφραγίζω τα ως άνω αξιόγραφα, να πραγματοποιώ
καταθέσεις και αναλήψεις από τον εταιρικό λογαριασμό κλπ. Η εταιρεία θα μεταβιβάσει
μόνο όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για τον ως άνω σκοπό και μόλις ο ως
σκοπός πάψει θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου η Τρίτη να προβεί σε
καταστροφή του σχετικού αρχείου.

(αν υπάρχουν εταιρικά κινητά για κάποιους υπαλλήλους ή υπάρξουν εταιρικά νούμερα στο
μέλλον)
Ρητά δηλώνω ότι ενημερώθηκα και γνωρίζω ότι η Εταιρεία ανά μήνα λαμβάνει γνώση του
λογαριασμού του εταιρικού μου κινητού, ήτοι ανά μήνα γνωρίζει σε ποιους αριθμούς
πραγματοποιώ κλήσεις από τον εταιρικό αριθμό και την διάρκεια των ως άνω κλήσεων. Για
το ως άνω συναινώ στο πλαίσιο της εύρυθμης εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης και για
την διάρκεια της μεταξύ μας σύμβασης, μετά την λήξη της οποίας άλλωστε, θα παραδώσω
τον εταιρικό αριθμό.

Ρητά δηλώνω κι έχοντας πλήρη επίγνωση των συνεπειών του Νόμου ότι κατά τη διάρκεια και
μετά την λύση της εργασιακής μας σχέσης, θα παραλείπω δραστηριότητες ή πράξεις
ανταγωνιστικές προς την επιχείρηση της Εταιρίας και ότι έχω παραδώσει οποιοδήποτε
σχετικό αρχείο πελατολογίου – προμηθευτών – συνεργατών έλαβα στο πλαίσιο της
Συνεργασίας στην Εταιρεία κι εντελώς ενδεικτικά στοιχεία του πελατολογίου, δεδομένα
πελατολογίου, τηλέφωνα πελατολογίου στην Εταιρεία χωρίς με οποιοδήποτε τρόπο να έχω
δημιουργήσει – αποθηκεύσει – διατηρήσει αντίγραφο.

Αν βιντεοσκοπούται χώροι της εταιρείας - ιατρείου
Έχω

λάβει

γνώση

ότι

οι

κοινόχρηστοι

χώροι

της

εταιρείας

όπως

λόγου

χάριν…………………………………….., κι ειδικά οι χώροι τους όπου διενεργούνται χρηματικές

συναλλαγές, καταγράφονται και βιντεοσκοπούνται για την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης και για λόγους ασφαλείας και παρέχω την συναίνεσή μου προς καταγραφή της
κίνησης μου στους ως άνω χώρους στο πλαίσιο της παροχής της εργασίας μου. Τα δεδομένα
τηρούνται για το μικρότερο δυνατό χρόνο. Ο χρόνος τήρησης μπορεί να παραταθεί εφόσον
υπάρξει κάποιο συμβάν και το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο.

Υποχρεούμαι να τηρώ απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τα
οποία περιέρχονται σε γνώση μου λόγω της θέσεως εργασίας μου. Δεσμεύομαι ότι δεν
θα χρησιμοποιήσω ή θα αποκαλύψω τις πληροφορίες ή θα ανακοινώσω προφορικά ή
θα διαρρεύσω εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσω ή θα
γνωστοποιήσω προς τρίτους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν θα
περιέλθουν εις γνώση μου λόγω της θέσεως μου. Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και
εχεμύθειας μου ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης
του με την εταιρεία αλλά και μετέπειτα. Τυχόν αρχεία με προσωπικά ειδικά δεδομένα
θα τα φυλάσσω με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να μην λάβει γνώση οποιοσδήποτε
τρίτος και μόλις επιτελέσουν τον σκοπό τους θα τα καταστρέψω – πολτοποιήσω
προτού τα πετάξει.

Έλαβα γνώση ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο ............................. (αν ορίσουμε
κάποιον, άλλως θεωρείται ο ιατρός κ. Σταματιάδης) και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα
περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Έχω περαιτέρω λάβει γνώση της πολιτικής προστασίας της επιχείρησης, η οποία και μου
γνωστοποιήθηκε και με την οποία συναινώ και η οποία έχει ως εξής:
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας,
η οποία δεσμεύεται απέναντι σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και επαγρυπνώντας για
την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της με σκοπό την προστασία
των προσωπικών σας δεδομένων.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε κι ειδικότερα:

Όνομα, Επώνυμο,Πατρώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, Email, Διεύθυνση κατοικίας,
ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, Ειδικότητα, Θέση εργασίας, Τίτλοι σπουδών, Προϋπηρεσία,
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναγράφουμε ο,τι δεδομένο εργαζομένων
έχουμε)
Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό εκτίμησης
της ικανότητάς σας προς εργασία, εφαρμογής και εναρμόνισης της σύμβασης εργασίας σας
με την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, καταβολής των αποδοχών σας, καθώς
και για την προώθηση/επιμέλεια των εταιρικών υποθέσεων και προκειμένου να σας
αποστέλλονται προωθήσεις προσφορών, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που διοργανώνει
ή/και επιχορηγεί η Εταιρία, ευχετήριες κάρτες κλπ. Διαβιβάζονται από την εταιρεία μας στα
πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των
απαιτούμενων ενεργειών της πρόσληψης και μισθοδοσίας . (σε περίπτωση που τα κάνουμε)
Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται σε εσάς. Τα
προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων
περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη
συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.
Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
•

όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης

•

σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των

δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή με έγγραφη
δήλωση σας προς εμάς
•

όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

•

όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά σας

συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την
προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία
μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας
95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.
Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε

Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε προγράμματα φιλοξενίας δεδομένων για να αποθηκεύσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την εξασφάλιση
των δεδομένων σας.
Διατήρηση των δεδομένων
Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τον
τύπο των πληροφοριών. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα
απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές
υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις
χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε τις
πληροφορίες σας
Έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με τον
νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα σας:
•

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των
δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε για το
πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

•

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει από
εσάς

•

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που
έχουμε για εσάς

•

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των πληροφοριών που
έχουμε σχετικά με εσάς

•

Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18
ΓΚΠΔ)

•

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα να
μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον φορέα - πάροχο υπηρεσιών

•

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

•

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή να
ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με

βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται
από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.
•

Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600,
contact@dpa.gr )
Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς
Η εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε είτε εκτός σε τρίτες
χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση των χρηστών
με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ προκειμένου
να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθόλη τη διάρκεια της
επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή
τήρηση τους.
Γνωστοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης
δικαιωμάτων του χρήστη
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά
με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με
την εταιρία μας με αποστολή email στη διεύθυνση ........................... ή /και τηλεφωνικώς στον
αριθμό ................................ Υπεύθυνος επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο κ.
......................................... ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες ή αιτήματα
σας.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να
προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση
δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι είναι
νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας ζητήσουμε
απόδειξη για την ταυτότητα σας.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
.........................................................
Διεύθυνση ......................................................
Τηλεφωνικό Κέντρο: .......................... Fax: .................
E-mail: .................................

Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Έλαβα γνώση και συμφωνώ
Ο/η παραδίδων/ουσα»

Γ. Ρήτρα για εργαζόμενους οι οποίοι έχουν αποχωρήσει – ή για εργαζομένους οι
οποίοι θα αποχωρήσουν στο μέλλον και θα ενσωματωθεί στην δήλωση
αποχώρησης:
Οι αποχωρήσαντες εργαζόμενοι θα πρέπει να κληθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο
τρόπο να συναινέσουν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων είτε με
απαντητικό email είτε καλούμενοι να προσέλθουν στην εταιρεία προκειμένου να
υπογράψουν έντυπο με το κάτωθι περιεχόμενο. Εκ του Κανονισμού η εταιρεία ως
υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων υποχρεούται να πραγματοποιήσει κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την συναίνεση των αποχωρήσαντων
εργαζομένων. Τούτο σημαίνει ότι εφόσον δεν έχουμε διατηρήσει στοιχεία
επικοινωνίας των εργαζομένων, δεν υποχρεούμαστε στα αδύνατα, ήτοι στο να
εντοπίσουμε από μόνοι μας τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Υπεύθυνη δήλωση:
« Δηλώνω ότι συναινώ στην επεξεργασία από την Εταιρία των προσωπικών μου
δεδομένων, που σας είχα παραδώσει στο πλαίσιο της εργασιακής μας σχέσης η οποία
έληξε στις ………………... Έχω ενημερωθεί ότι προσωπικά μου δεδομένα που σας
είχα γνωστοποιήσει εκουσίως επεξεργάζονται από την Εταιρία σας προς τον σκοπό
εναρμόνισης της εταιρείας με την κείμενη εργατική, φορολογική και ασφαλιστική
νομοθεσία, καθώς και για την προώθηση/επιμέλεια των εταιρικών υποθέσεων και
προκειμένου να μου προωθούνται προσφορές και να μου αποστέλλονται προσκλήσεις
σε εκδηλώσεις που διοργανώνει ή/και επιχορηγεί η Εταιρία, ευχετήριες κάρτες κλπ (αν
τυχόν το κάνετε σε πρώην εργαζόμενους) και συναινώ. Επιτρέπω στην Εταιρία σας να
διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στα……………………………………………, στα
πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση

των απαιτούμενων ενεργειών. Έλαβα γνώση ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο
………………………………………... και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016.
Μου γνωστοποιήθηκε κι έλαβα γνώση και συναινώ με την πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων της εταιρείας, η οποία έχει ως εξής:
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την
Εταιρεία μας, η οποία δεσμεύεται απέναντι σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και
επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της
με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε κι ειδικότερα:
•

όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ και email και ………………………………

Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό
εκτίμησης της ικανότητάς σας προς τον σκοπό εναρμόνισης της εταιρείας με την
κείμενη εργατική, φορολογική
προώθηση/επιμέλεια

των

και ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και για την

εταιρικών

υποθέσεων

και

προκειμένου

να

σας

αποστέλλονται προωθητικές προσφορές και προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που
διοργανώνει ή/και επιχορηγεί η Εταιρία, ευχετήριες κάρτες κλπ(αν τυχόν το κάνετε σε
πρώην εργαζόμενους) Διαβιβάζονται από την εταιρεία μας στα πλαίσια του ανωτέρω
σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων
ενεργειών της πρόσληψης και μισθοδοσίας.
Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται σε
εσάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην
των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την
προηγούμενη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το
νόμο.
Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
•

όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης

•

σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των

δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή με έγγραφη
δήλωση σας προς εμάς
•

όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

•

όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά

σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν
την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την
εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία
τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν.
2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά
και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679.
Πώς μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από εσάς είναι σημαντικές. Ώστε, με κανένα τρόπο
δεν θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες σας ή θα διαβιβάσουμε αυτές σε τρίτους
εκτός της εταιρίας μας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, παρά μόνο στις περιπτώσεις που
σημειώνονται στην παρούσα Πολιτική. Η δε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες μας τα οποία παιτείται να
έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.
Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα μοιραστούμε τα προσωπικά
σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας
(εκτελούντες την επεξεργασία) παρέχοντας μας υπηρεσίες hosting και μαζικής
αποστολής email με σκοπό την παροχή βέλτιστης υπηρεσίας προς εσάς (νόμιμος
επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη). Η εταιρεία μας διασφαλίζει την
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες με
συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των κατά τον
ΓΚΠΔ τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων.
Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με εταιρείες του ομίλου
…………………………….. Οι εν λόγω εταιρίες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις
πληροφορίες για να συνεισφέρουν στην παροχή, κατανόηση και βελτίωση των
υπηρεσιών μας (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής στατιστικών στοιχείων) και των

δικών τους υπηρεσιών (μεταξύ άλλων, μέσω της παροχής καλύτερων και σχετικότερων
υπηρεσιών σε εσάς). Ωστόσο, οι ως άνω εταιρείες θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας
σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και παρέχουν από την
πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών
δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας υποχρεούνται
σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών.
Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε προγράμματα φιλοξενίας δεδομένων για να αποθηκεύσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την
εξασφάλιση των δεδομένων σας.
Διατήρηση των δεδομένων
Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται
από τον τύπο των πληροφοριών. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη
λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές
υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως
απαιτείται.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε
τις πληροφορίες σας
Έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με
τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα
σας:
•

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των
δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε
για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

•

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε
συλλέξει από εσάς

•

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών
που έχουμε για εσάς

•

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των πληροφοριών που
έχουμε σχετικά με εσάς

•

Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο
18 ΓΚΠΔ)

•

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα
να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον φορέα - πάροχο υπηρεσιών

•

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων

•

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή
να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που
γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας
δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που
αιτηθήκατε την ανάκληση.

•

Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210
6475600, contact@dpa.gr )
Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς
Η εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε είτε εκτός σε
τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση
των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθόλη
τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ασφαλή τήρηση τους.
Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης
δικαιωμάτων του χρήστη
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την εταιρία μας με αποστολή email στη διεύθυνση
……………………………………

ή

/και

τηλεφωνικώς

στον

αριθμό

………………….. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο κ.

…………………………………., ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες
ή αιτήματα σας.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να
προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση
δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι
είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας
ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
(εταιρεία)
διεύθυνση …………………………………………………………..
Τηλεφωνικό Κέντρο: ………………………………., Fax:
………………………………, …………………………………
E-mail: …………………………………..
Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Έλαβα γνώση και συμφωνώ
Ο/η παραδίδων/ουσα»

Δ. Ρήτρα στα φυσικά πρόσωπα τα οποία συνδέονται με σύμβαση έργου με την
εταιρεία μας:
«Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρία σας των
προσωπικών μου δεδομένων, που σας παραδίδω. Έχω ενημερωθεί ότι προσωπικά μου
δεδομένα που σας γνωστοποιώ εκουσίως συλλέγονται και επεξεργάζονται από την
Εταιρία σας προς το σκοπό της εύρυθμης εκτέλεσης της μεταξύ μας συνεργασίας και
συναινώ και προκειμένου να μου αποστέλλονται ενημερώσεις για προσφορές της
εταιρείας ………., προωθητικές ενέργειες, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που
διοργανώνει ή/και επιχορηγεί η Εταιρία, ευχετήριες κάρτες κλπ. Επιτρέπω στην
Εταιρία σας να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά στα αρμόδια Τμήματα

και σε

……………………………………… στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού. Έλαβα γνώση

ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο …………………………………. και ότι έχω το
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το
δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα
εναντίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα
15, 16, 17, 18 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Έχω περαιτέρω λάβει γνώση της πολιτικής προστασίας της επιχείρησης, η οποία και
μου γνωστοποιήθηκε και με την οποία συναινώ και η οποία έχει ως εξής:

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την
Εταιρεία μας, η οποία δεσμεύεται απέναντι σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και
επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της
με σκοπό την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε
αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με
το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας από εσάς, πώς
επεξεργαζόμαστε (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση) τα προσωπικά σας
δεδομένα, πώς προστατεύονται, και τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της
επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή
τρόπο.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε κι ειδικότερα:
•

όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ και email και ………………………………

Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό
εκτίμησης της ικανότητάς σας σκοπό της εύρυθμης εκτέλεσης της μεταξύ μας
συνεργασίας και προκειμένου να σας αποστέλλονται ενημερώσεις για προσφορές της
εταιρείας ………., καθώς και για την προώθηση/επιμέλεια των εταιρικών υποθέσεων
και προκειμένου να σας αποστέλλονται προσκλήσεις σε εκδηλώσεις που διοργανώνει
ή/και επιχορηγεί η Εταιρία, προωθητικές ενέργειες, ευχετήριες κάρτες κλπ.
Διαβιβάζονται από την εταιρεία μας στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε
εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών της
πρόσληψης και μισθοδοσίας.
Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται σε
εσάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην
των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την

προηγούμενη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το
νόμο.
Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
•

όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης

•

σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των

δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή με έγγραφη
δήλωση σας προς εμάς
•

όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

•

όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά

σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν
την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την
εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία
τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν.
2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά
και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679.
Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε προγράμματα φιλοξενίας δεδομένων για να αποθηκεύσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την
εξασφάλιση των δεδομένων σας.
Διατήρηση των δεδομένων
Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται
από τον τύπο των πληροφοριών. Οι πληροφορίες που κρίνονται ως απαραίτητες όπως
όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που
εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας ως μέρος των προωθητικών μας εταιρειών
της υπηρεσίας Newsletter. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα
απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές
υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως
απαιτείται.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε
τις πληροφορίες σας
Έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με
τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα
σας:
•

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των
δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε
για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

•

Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε
συλλέξει από εσάς

•

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών
που έχουμε για εσάς

•

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των πληροφοριών που
έχουμε σχετικά με εσάς

•

Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο
18 ΓΚΠΔ)

•

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα
να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον φορέα - πάροχο υπηρεσιών

•

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων

•

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή
να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που
γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας
δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που
αιτηθήκατε την ανάκληση.

•

Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210
6475600, contact@dpa.gr )
Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς

Η εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε είτε εκτός σε
τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση
των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς
Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθόλη
τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ασφαλή τήρηση τους.
Γνωστοποίηση του υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων και άσκησης
δικαιωμάτων του χρήστη
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την εταιρία μας με αποστολή email στη διεύθυνση
……………………………………

ή

/και

τηλεφωνικώς

στον

αριθμό

………………….. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο κ.
…………………………………., ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες
ή αιτήματα σας.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να
προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση
δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι
είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας
ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
(εταιρεία)
διεύθυνση …………………………………………………………..
Τηλεφωνικό Κέντρο: ………………………………., Fax:
………………………………, …………………………………
E-mail: …………………………………..
Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
Έλαβα γνώση και συμφωνώ
Ο/η παραδίδων/ουσα»
Ε. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(λόγου χάριν λογιστήριο)
Ο/Η «εργαζόμενος» υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα
προσωπικά δεδομένα τα οποία περιέρχονται σε γνώση του λόγω της θέσεως εργασίας
του. Ο/Η «εργαζόμενος» δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψειτις
πληροφορίες ή θα ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους τα ως άνω
προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν θα περιέλθουν εις γνώση του λόγω της θέσεως
του.
Η ως άνω υποχρέωση απορρήτου και εχεμύθειας του/της «εργαζομένου» ισχύει καθ’
όλη τη διάρκεια μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης του με την εταιρεία αλλά
και μετέπειτα.
ΣΤ. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (αν προβλέπεται κάποιος για ιατρείο)
Ο/Η ιατρός υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τα προσωπικά
δεδομένα τα οποία περιέρχονται σε γνώση του λόγω της θέσεως εργασίας του.

Ο/Η

ιατρός δεσμεύεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα αποκαλύψει τις πληροφορίες ή θα
ανακοινώσει προφορικά ή θα διαρρεύσει εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θα
διαβιβάσει ή θα γνωστοποιήσει προς τρίτους τα ως άνω προσωπικά δεδομένα τα οποία
τυχόν θα περιέλθουν εις γνώση του λόγω της θέσεως του. Η ως άνω υποχρέωση
απορρήτου και εχεμύθειας του/της ιατρού ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια μέχρι και την
ολοκλήρωση της σύμβασης του με την εταιρεία αλλά και μετέπειτα. Τυχόν αρχεία με
προσωπικά ειδικά δεδομένα υποχρεούται να τα φυλάσσει με ιδιαίτερη επιμέλεια
προκειμένου να μην λάβει γνώση οποιοσδήποτε τρίτος και μόλις επιτελέσουν τον
σκοπό τους θα χρειαστεί να τα καταστρέψει – πολτοποιήσει προτού τα πετάξει.
Ζ. ΚΑΜΕΡΕΣ (αν βιντεοσκοπείται το ιατρείο)

Δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πως
θα τοποθετηθούν κάμερες σε συγκεκριμένα μέρη, πλέον μετά τις 25 Μαΐου 2018.
Χρειάζεται όμως να τηρείται αρχείο εντός της επιχείρησης σε φυλασσόμενο χώρο,
λόγου χάριν στο γραφείο του διευθυντή ή οπουδήποτε αλλού κρίνετε ως
προστατευμένο χώρο, στο οποίο να είναι καταγεγραμένο πόσες κάμερες έχουμε, σε
ποιο σημείο, τι ακριβώς καταγράφει η κάθε κάμερα και για πόσο καιρό και σε ποιο
χώρο τηρείται το αρχείο της καταγραφής. Θα αναγράφουμε επίσης πως οι κάμερες –
το σύστημα βιντεοεπιτήρησης έχει τοποθετηθεί μετά τις 25 Μαϊου 2018. Οι κάμερες,
όσον αφορά τους εξωτερικούς χώρους, θα είναι στραμμένες μόνο προς την είσοδο του
ιατρείου και θα καταγράφουν μόνο την Είσοδο του ιατρείου. Στο πλαίσιο της
καταγραφής των χώρων εργασίας, η καταγραφή χώρων όπως άνωθεν του ταμείου και
ο χώρος της αποθήκης έχει κριθεί δικαιολογημένος από την Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων λόγω της ανάγκης προστασίας κι ασφάλειας κι εύρυθμης
λειτουργίαςτης επιχείρησης. Για την καταγραφή χώρων όπου κινούνται οι εργαζόμενοι
αν και σύμφωνα με την Αρχή προστατεύεται το δικαίωμα τους στην προσωπικότητα
μπορεί να προστεθεί ενημέρωση στις συμβάσεις τους ότι οι κοινόχρηστοι χώροι
καταγράφονται, χωρίς όμως να θεωρούμε πως με αυτόν τον τρόπο η Εταιρεία
προστατεύεται απολύτως, διότι αυτά σταθμίζονται συγκεκριμένα ανά υπόθεση από την
Αρχή. Λόγου χάρη μπορεί να προστεθεί η εξής πρόταση : « Έχω λάβει γνώση ότι οι
κοινόχρηστοι χώροι της εταιρείας όπως λόγου χάριν οι διάδρομοι καταγράφονται και
βιντεοσκοπούνται και παρέχω την συναίνεσή μου προς καταγραφή της κίνησης μου
στους ως άνω χώρους στο πλαίσιο της παροχής της εργασίας μου»
Σημειώνεται ότι το υλικό της καταγραφής θα πρέπει να διατηρείται για τον ελάχιστο
δυνατό χρόνιο που απαιτείται για την ασφάλεια της επιχείρησης. Συνίσταται μετά από
δύο εβδομάδες να διαγράφεται.
Ο χρόνος τήρησης μπορεί να παραταθεί εφόσον υπάρξει κάποιο συμβάν και το υλικό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο, λόγου χάριν σε περίπτωση κλοπών, σε
περίπτωση κάποιου ατυχήματος κλπ.

Η. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
•

Όταν λαμβάνει χώρα παράδοση των στοιχείων με ηλεκτρονικά μέσα θα ακολουθεί
απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το εξής περιεχόμενο:

«Αν επιθυμείτε την συνέχιση της επικοινωνίας με το Ιατρείο μας, παρακαλούμε να
δηλώσετε ότι συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων, πατώντας στον αντίστοιχο σύνδεσμο. (link) Σας ενημερώνουμε ότι
προσωπικά σας δεδομένα που μας γνωστοποιείτε εκουσίως συλλέγονται και
επεξεργάζονται από το Ιατρείο μας προς το σκοπό της αξιολόγησής σας, στα πλαίσια
τυχόν συνεργασίας μας. Το Ιατρείου μας ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε
οποιαδήποτε αρμόδια Τμήματα της, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε
εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών της τυχόν
πρόσληψης. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο …………………………………..
Σε περίπτωση που διαφωνείτε, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα
διαγραφούν άμεσα από τα αρχεία μας. Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το
δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα
εναντίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα
15, 16, 17, 18 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Ενημερώθηκα πως η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας
του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ιατρείου
https://proctology.gr και πως αντίγραφο της θα μου χορηγηθεί εφόσον το αιτηθώ είτε
εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχω
δηλώσει.
(Και σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν κάποια έντυπα εκτυπωμένα ώστε αν κάποιος
ζητήσει να λάβει αντίγραφο, να του παρασχεθεί άμεσα.)
[Συμφωνώ] - [Διαφωνώ]
(τα ανωτέρω δύο πεδία θα πρέπει να αντιστοιχούν σε σύνδεσμο, έτσι ώστε η
συγκατάθεση ή η άρνηση να καταχωρείται στην κεντρική βάση και να ενημερώνεται
το αρμόδιο τμήμα).

•

Όταν λαμβάνει χώρα φυσική – αυτοπρόσωπη παράδοση στοιχείων θα ζητείται από
το υποκείμενο των δεδομένων να υπογράψει το ακόλουθο έντυπο:

«Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία από το Χειρουργικό Ιατρείο
Πρωκτού των προσωπικών μου δεδομένων, που σας παραδίδω. Έχω ενημερωθεί ότι
προσωπικά μου δεδομένα που σας γνωστοποιώ εκουσίως συλλέγονται και

επεξεργάζονται από το Ιατρείο σας προς το σκοπό της αξιολόγησής μου, στα πλαίσια
τυχόν συνεργασίας μας. Επιτρέπω στο Ιατρείο σας να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε
οποιαδήποτε αρμόδια Τμήματα του, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε
εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών της τυχόν
πρόσληψης.

Έλαβα

γνώση

ότι

ο

Υπεύθυνος

Επεξεργασίας

είναι

ο

…………………………………......... και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016.
Ενημερώθηκα πως η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας
του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ιατρείου
https://proctology.gr και πως αντίγραφο της θα μου χορηγηθεί εφόσον το αιτηθώ είτε
εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχω
δηλώσει.
(Και σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν κάποια έντυπα εκτυπωμένα ώστε αν κάποιος
ζητήσει να λάβει αντίγραφο, να του παρασχεθεί άμεσα.)
Έλαβα γνώση και συμφωνώ
Ο/η παραδίδων/ουσα»
•

Όταν λαμβάνει χώρα παράδοση των στοιχείων με ταχυδρομική αποστολή τους.

Η κατωτέρω ρήτρα, θα πρέπει να χορηγείται στον ενδιαφερόμενο προς υπογραφή και
να επισυνάπτεται στο αποστελόμενο βιογραφικό:
«Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία από το Ιατρείο σας των
προσωπικών μου δεδομένων, που σας παραδίδω. Έχω ενημερωθεί ότι προσωπικά μου
δεδομένα που σας γνωστοποιώ εκουσίως συλλέγονται και επεξεργάζονται από το
Ιατρείο σας προς το σκοπό της αξιολόγησής μου, στα πλαίσια τυχόν συνεργασίας μας.
Επιτρέπω στο Ιατρείο σας να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε οποιαδήποτε αρμόδια
Τμήματα του Ιατρείου, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό
συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών της τυχόν πρόσληψης.
Έλαβα γνώση ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο ………………………………….
και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα
διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το

δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται
στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Ενημερώθηκα πως η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας
του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ιατρείου
https://proctology.gr και πως αντίγραφο της θα μου χορηγηθεί εφόσον το αιτηθώ είτε
εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχω
δηλώσει.
Έλαβα γνώση και συμφωνώ
Ο/η παραδίδων/ουσα»
Εφόσον ο υποψήφιος συνάψει σύμβαση εργασίας με την Εταιρία, θα υπογράφει πλέον
το έντυπο που αφορά στους εργαζομένους στην Εταιρία- Ιατρείο.
Εφόσον δεν ακολουθήσει σύναψη σύμβασης, τα σχετικά αρχεία σε πρώτο έλεγχο θα
πρέπει να διαγράφονται, να μην αποθηκεύονται και να μην διατηρούνται.

Θ. ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Μπορεί να προστεθεί ενότητα ή όπου κρίνετε ότι εξυπηρετεί την οπτική του
ιστότοπου σας:
Η ιστοσελίδα μας δεσμεύεται πλήρως για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
επισκεπτών της ιστοσελίδας της και των πελατών της. Δεν θα γνωστοποιούμε πληροφορίες
πελατών σε τρίτα μέρη εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο για να σας παράσχουμε μια
υπηρεσία, για να πραγματοποιήσουμε τους αναγκαίους πιστωτικούς ελέγχους και ελέγχους
ασφαλείας και στο πλαίσιο διαδικασιών αναζήτησης και δημιουργίας προφίλ πελατών υπό
τους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς και κατόπιν συγκατάθεσής σας ή όπου
υποχρεούμαστε εκ του νόμου προς τούτο όπως πχ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας,
δικαστικής απόφασης κ.λπ.. Η ιστοσελίδα μας θα μεταχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα τα
οποία της διατίθενται από τους χρήστες της σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ελλάδας σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι πάντοτε συναφή
και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς τους χρήστες της
ιστοσελίδας μας.

Τρόποι Συλλογής Δεδομένων
Η ιστοσελίδα μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα μέσω των cookies, των φορμών
επικοινωνίας και των φορμών εγγραφής στο Newsletter. Τα συγκεκριμένα δεδομένα
συλλέγονται μόνο αν εσείς το επιλέξετε αυτοβούλως, είτε στέλνοντας μας e-mail είτε στη
φόρμα συλλογής Newsletter, είτε εάν έχετε μαζί μας τηλεφωνική επικοινωνία. Αυτό γίνεται
για να μπορέσουμε να σας παρέχουμε την ενημέρωση που χρειάζεστε για τις υπηρεσίες της
εταιρείας και για να σας εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τις φόρμες επικοινωνίας, αποστέλλονται
κρυπτογραφημένα και αποθηκεύονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας ή στο
ειδικό πρόγραμμα που διαθέτει η ιστοσελίδα μας για να διατηρεί το ιστορικό των
επικοινωνιών που έχουν πραγματοποιηθεί μέσω. Η επεξεργασία τους γίνεται μόνο από μέλη
της εταιρείας και δε παραχωρούνται ή πωλούνται σε τρίτους.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε
Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν μας τις παρέχετε κι ειδικότερα:
•

όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, και email και (οτιδήποτε άλλο
συλλέγουμε)

Τα ως άνω συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για το σκοπό
αποστολής προωθητικών ενεργειών και προσφορών της επιχείρησης μας, για την
αποστολή ευχαριστηρίων μηνυμάτων κλπ. (συμπληρώνουμε οποιοδήποτε σκοπό προς
το οποίο χρησιμοποιούμε τα στοιχεία και των επισκεπτών του σαιτ και των πελατών–
πχ ΑΦΜ για την έκδοση τιμολογίου για πελάτη που το ζήτησε). Διαβιβάζονται από την
εταιρεία μας στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη για
την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών (αν τα διαβιβάζουμε κάπου)
Σημείωση: Η ακρίβεια και το αληθές των δεδομένων που δηλώνετε εναπόκειται σε
εσάς. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην
των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την
προηγούμενη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το
νόμο.
Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή
περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :
•

όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της μεταξύ μας σύμβασης

•

σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των

δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω ανά πάσα στιγμή με έγγραφη
δήλωση σας προς εμάς
•

όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις

•

όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), εκτός αν τα δικά

σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν
την προστασία των προσωπικών δεδομένων υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.
Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την
εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία
τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν.
2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά
και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)
2016/679.
Πώς αποθηκεύουμε και διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών
Χρησιμοποιούμε προγράμματα φιλοξενίας δεδομένων για να αποθηκεύσουμε τις
πληροφορίες που συλλέγουμε και επίσης χρησιμοποιούμε τεχνικά μέτρα για την
εξασφάλιση των δεδομένων σας.
Διατήρηση των δεδομένων
Το πόσο καιρό διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται
από τον τύπο των πληροφοριών. Σε κάθε χρήση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή
προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη
λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές
υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και
προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως
απαιτείται.
Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς να αποκτήσετε πρόσβαση και να ελέγξετε
τις πληροφορίες σας

Έχετε τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ειδικότερα με
τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) 2016/679 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα
σας:
•

Δικαίωμα διαφανούς ενημέρωσης, ανακοίνωσης και ρυθμίσεις για την άσκηση των
δικαιωμάτων σας (άρθρο 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα σας να ενημερωθείτε
για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα

•

(Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ) στα προσωπικά δεδομένα που έχουμε
συλλέξει από εσάς

•

Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ) των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών
που έχουμε για εσάς

•

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 ΓΚΠΔ) των πληροφοριών που
έχουμε σχετικά με εσάς

•

Δικαίωμα να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο
18 ΓΚΠΔ)

•

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμα
να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας είτε σε σας είτε σε άλλον φορέα - πάροχο υπηρεσιών

•

Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 ΓΚΠΔ) στην επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων

•

Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ), δηλαδή
να ανακαλέσετε την συγκατάθεση σας οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που
γίνεται με βάση την συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας
δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που
αιτηθήκατε την ανάκληση.

•

Δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ.Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210
6475600, contact@dpa.gr )
Πώς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε διεθνώς
Η εταιρία δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα είτε εντός της Ε.Ε είτε εκτός σε
τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση
των χρηστών με επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών
δεδομένων.
Πώς κρατάμε τις πληροφορίες σας ασφαλείς

Χρησιμοποιούμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα βάσει του ΓΚΠΔ
προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή καθόλη
τη διάρκεια της επεξεργασίας τους και καταβάλλουμε συνεχώς κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ασφαλή τήρηση τους.
Γνωστοποίηση του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και
άσκησης δικαιωμάτων του χρήστη
Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να
επικοινωνήσετε με την εταιρία μας με αποστολή email στη διεύθυνση
……………………………………

ή

/και

τηλεφωνικώς

στον

αριθμό

………………….. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών δεδομένων ορίζεται ο κ.
…………………………………., ο οποίος θα είναι σε θέση να απαντήσει στις απορίες
ή αιτήματα σας.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της, κατόπιν μελέτης του σχετικού αιτήματος σας, να
προβαίνει εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση
δικαιολογημένης καθυστέρησης, στην ικανοποίησή του και υπό την προϋπόθεση ότι
είναι νόμιμο και βάσιμο. Πριν σας παρέχουμε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να σας
ζητήσουμε απόδειξη για την ταυτότητα σας.
Χρήσιμα Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
(εταιρεία)
διεύθυνση …………………………………………………………..
Τηλεφωνικό Κέντρο: ………………………………., Fax:
………………………………, …………………………………
E-mail: …………………………………..
Β) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ):
Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600
Fax: +30-210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

I.

Cookies

Προτείνεται με το που μπαίνει κάποιος το popup των cookies να έχει ως εξής:

Tα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του https://proctology.gr και
για τη βελτίωση της πλοήγησής σας, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, και να
υπάρχουν στην συνέχεια δύο επιλογές είτε το μάθε περισσότερα είτε το οκ.
το μάθε περισσότερα να κλικάρεται και εκεί να υπάρχει ο κάτωθι διαχωρισμός:
Πολιτική για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)
To https://proctology.gr τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας
των επισκεπτών της ιστοσελίδας https://proctology.gr. Με το παρόν σημείωμα σας
παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά
μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.
Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie);
Tα ηλεκτρονικά μπισbκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που
αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της
Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την
επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την
διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (sessioncookies) ή «έμμονα»
(persistentcookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται
αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies»
παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του
προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.
Χρησιμοποιεί η επιχείρησή μας Cookies;
Ναι, κάνουμε χρήση ορισμένων ηλεκτρονικών μπισκότων με κύριο σκοπό να
καταστήσουμε το https://proctology.gr πιο λειτουργικό και προσφιλές προς τους
χρήστες μας.
Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να επιλέξετε ποια cookies μπορείτε να έχετε
ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα κατά τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας.
Cookies λειτουργικότητας
Cookies επιδόσεων
Cookies στόχευσης/διαφήμισης

Tα τρία είδη cookies να μπορούν να κλικάρονται με ενα κουτάκι μπροστά τους κι
εκεί τα αποτελέσματα να εμφανίζονται ως εξής:
Cookies λειτουργικότητας
Τα Cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται για τη σωστή και ομαλή λειτουργία
της σελίδας και επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη, ώστε
να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Στην κατηγορία αυτή,
συμπεριλαμβάνονται cookies με πληροφορίες όπως, το αναγνωριστικό του χρήστη
(κρυπτογραφημένο) αλλά και πληροφορίες για την ασφαλή περιήγηση.
Cookies επιδόσεων
Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για να καταγράφονται πληροφορίες σχετικά
με τον τρόπο που πλοηγείστε στο site. Αυτο έχει σαν αποτέλεσμα να προσαρμόζονται
οι περιοχές της σελίδας μας στις δικές σας ανάγκες και έτσι να να διατηρείται υψηλό
το επίπεδο της εμπειρίας πλοήγησης. Επίσης τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται και για
χρήσιμα reports έτσι ώστε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του site.
Cookies στόχευσης/διαφήμισης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει
περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την
αποστολή

στοχευμένης

διαφήμισης/προσφορών,

τον

περιορισμό

προβολών

διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Έτσι,
επιλέγοντας αυτά τα cookies, μπορείτε να βλέπετε στην ιστοσελίδα μας στοχευμένες
διαφημίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας. Οι διαφημίσεις
αυτές εμφανίζονται από τρίτους, εντός και εκτός της σελίδας μας.
Κάτω από κάθε είδος cookies θα υπάρχουν δύο κουτάκια, με επιλογές κλικαρίσματος,
ένα κουτάκι που να λέει επιτρέπω την χρήση κι ένα κουτάκι που να λέει δεν επιτρέπω
την χρήση.
ΙΑ. ΠΕΛΑΤΕΣ – INFORMED CONSCENT

Με το παρόν δηλώνω ότι δέχομαι να εξετασθώ από τον χειρουργό - πρωκτολόγο
κ. Απόστολο Σταματιάδη κολοπρωκτολογικά - χειρουργικά για την
διάγνωση και πιθανή επίλυση των προβλημάτων υγείας στην περιοχή του

πρωκτού. Για το σκοπό αυτό ο ιατρός εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιήσει
οποιαδήποτε διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο κρίνει απαραίτητη,
αφού την συζητήσει μαζί σας. Επίσης, συγκατατίθεμαι στην ανώνυμη χρήση
κλινικών στοιχείων/εικόνων της περίπτωσης μου για ερευνητικούς σκοπούς,
εφόσον προάγουν την επιστημονική γνώση. Η ιατρική αμοιβή, πλέον της
απλής ιατρικής επίσκεψης, εξαρτάται – κατόπιν συνεννόησης - από τις
επιπλέον εξετάσεις και τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που ενδεχομένως θα
πραγματοποιηθούν.

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΣΑΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
ΑΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
(Μολυσματικά, καρδιολογικά,
πνευμονολογικά)

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ (στον οδοντίατρο?)

ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ?

ΦΑΡΜΑΚΑ (αντιπηκτικά)

Επιπλέον ο ιατρός επιθυμεί να σας πληροφορήσει ότι σε περίπτωση
εμφάνισης αίματος στα κόπρανα ή στον πρωκτό πρέπει να διερευνηθεί
σχολαστικά το παχύ έντερο. Γι' αυτό πολύ συχνά, η ενδοσκόπηση του
παχέος εντέρου καθίσταται επιτακτική. Η διάκριση αιμορραγίας από τον
πρωκτό από την αιμορραγία που προέρχεται από το παχύ έντερο δεν είναι

πάντοτε ευχερής. Η κολονοσκόπηση είναι απαραίτητη και σε όλους με
ηλικία άνω των 50 ετών ή με ειδικό κληρονομικό ιστορικό που θα
συζητήσετε με τον ιατρό σας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Στην πίσω σελίδα του εγγράφου:
Σας παρακαλούμε να δηλώσετε ότι συναινείτε στη συλλογή και επεξεργασία των ως
άνω ειδικών προσωπικών σας δεδομένων. Σας ενημερώνουμε ότι προσωπικά σας
δεδομένα που μας γνωστοποιείτε εκουσίως συλλέγονται και επεξεργάζονται από το
Ιατρείο μας προς το σκοπό της διάγνωσης, αξιολόγησής σας και θεραπεία σας. Το
Ιατρείου μας ενδέχεται να διαβιβάζει τα δεδομένα αυτά σε οποιαδήποτε αρμόδια
Τμήματα του, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού, καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη
όπως λόγου χάριν εργαστήριο για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών της
διάγνωσης σας. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι ο …………………………………..
Σε περίπτωση που διαφωνείτε, σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα
διαγραφούν άμεσα από τα αρχεία μας. Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι έχετε το
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το
δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα
εναντίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα
15, 16, 17, 18 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.
Ενημερώθηκα πως η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας
του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα του ιατρείου
https://proctology.gr και πως αντίγραφο της θα μου χορηγηθεί εφόσον το αιτηθώ είτε
εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχω
δηλώσει.
(Και σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν κάποια έντυπα εκτυπωμένα ώστε αν κάποιος
ζητήσει να λάβει αντίγραφο, να του παρασχεθεί άμεσα.)

Αθήνα, ……………..
Ο συναινών,
…………………………..»

Και σε κάθε περίπτωση να υπάρχουν κάποια έντυπα με την πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων κι ιδιωτικότητας κι αν κάποιος ζητήσει να λάβει αντίγραφο,
να του παρασχεθεί άμεσα. Η πολιτική προστασίας δεδομένων θα είναι η ίδια
εκτυπωμένη όπως θα την έχουμε αναγράψει στο site, όπως την έχω αναγράψει επάνω
ή όπως θα την έχετε τροποποιήσει.
ΙΒ. NEWSLETTER - CONTACT
Ως απάντηση στο contact, μπορούμε
α) είτε με e mail να απανταμε αυτοματα που θα ζητάμε συναίνεση
Προκειμένου να δηλώσετε οτι συμφωνείτε με την κάτωθι δήλωση παρακαλώ όπως
κλικάρετε στα κουτάκια κάτωθι αυτής:
<< Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρία των
προσωπικών μου δεδομένων, κι ενδεικτικά του e mail μου, που σας παραδίδω. Έχω
ενημερωθεί ότι τα προσωπικά μου δεδομένα που σας γνωστοποιώ εκουσίως
συλλέγονται και επεξεργάζονται από τo Iατρείο σας προς το σκοπό …….
(συμπληρώνουμε τον σκοπό για τον οποίο προωθούμε αποστολής προωθητικών
ενεργειών και προσφορών της επιχείρησης μας, για την αποστολή ευχαριστηρίων
μηνυμάτων κλπ. και συναινώ. Περαιτέρω, σας επιβεβαιώνω πως η ως άνω ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχω δηλώσει είναι αυτή στην οποία επιθυμώ να επικοινωνείτε μαζί μου
προκειμένου να ενημερώνομαι για νέα και ενέργειες του Χειρουργικού Ιατρείου
Πρωκτού.
Επιτρέπω

στην

Εταιρία

σας

να

διαβιβάζει

τα

δεδομένα

αυτά

στα……………………………………………, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού,
καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
Έλαβα

γνώση

ότι

ο

Υπεύθυνος

Επεξεργασίας

είναι

ο

………………………………………... και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με

τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016.
Ενημερώθηκα πως η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και
ιδιωτικότητας του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα
του https://proctology.gr (……….. to link) και πως αντίγραφο της θα μου
χορηγηθεί εφόσον το αιτηθώ είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

επικοινωνίας

σας

που

έχω

δηλώσει.

>>
Κι από κάτω να υπάρχουν κουτάκια που θα μπορεί να κλικάρει ο πελάτης με συμφωνώ/
διαφωνώ ή με αποδοχή/ απόρριψη
β)είτε αντί για email μπορεί να αποσταλεί sms στο κινητό με σαφές link ( της πολιτικής
προστασίας προσωπικών δεδομένων) όπου πατώντας το θα γίνεται ανάλυση του τι
προβλέπει ο Κανονισμός. Το sms θα μπορούσε να έχει το εξής περιεχόμενο:
Σας ενημερώνουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ
σημαντική για εμάς. Η εταιρία …………………………………….., η οποία εδρεύει
στο …………………… (οδός …………………………., αρ. ……..) δεσμεύεται
απέναντι σας σεβόμενη την ιδιωτικότητά σας και επαγρυπνώντας για την ορθή τήρηση
και λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της με σκοπό την προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλώ όπως μας επιβεβαιώσετε τα στοιχεία σας και
τον αριθμό που θα επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να ενημερώνεστε για νέα και
προσφορές του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού, πρέπει να μπείτε στο ( link που θα
έχουμε).
Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα με προωθητικές ενέργειες
μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο …………………….………… (mail, κινητό,
σταθερό, ταχυδρομική διεύθυνση)
Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας μπορείτε να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο …………………….………… (mail, κινητό, σταθερό,
ταχυδρομική διεύθυνση)
ΙΓ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Η σχετική ρήτρα θα πρέπει να αναγρέφεται είτε σε χωριστό έγγραφο, είτε στο πίσω
μέρος των τιμολογίων είτε στο πίσω μέρος των αποδείξεων εφόσον τα στοιχεία που
αναγράφονται αφορούν φυσικό πρόσωπο, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερρόρυθμη
εταιρεία:
Δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία από την Εταιρία σας των
προσωπικών μου δεδομένων, που σας παραδίδω. Έχω ενημερωθεί ότι προσωπικά μου
δεδομένα που σας γνωστοποιώ εκουσίως συλλέγονται και επεξεργάζονται από την
Εταιρία σας προς το σκοπό της εύρυθμης εκτέλεσης της μεταξύ μας συνεργασίας και
σύμβασης και συναινώ και προκειμένου να με ενημερώνετε για οτιδήποτε αφορά την
εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Περαιτέρω, σας επιβεβαιώνω πως η ως άνω
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχω δηλώσει είναι αυτή στην οποία επιθυμώ να
επικοινωνείτε μαζί μου προκειμένου να ενημερώνομαι για νέα κι ενέργειες και
προσφορές του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού.
Επιτρέπω

στην

Εταιρία

σας

να

διαβιβάζει

τα

δεδομένα

αυτά

στα……………………………………………, στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού,
καθώς και σε εξωτερικό συνεργάτη για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών.
Έλαβα

γνώση

ότι

ο

Υπεύθυνος

Επεξεργασίας

είναι

ο

………………………………………... και ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά μου δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα διαγραφής, το
δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας και το δικαίωμα εναντίωσης, σύμφωνα με
τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18 και 21 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016.
Ενημερώθηκα πως η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και
ιδιωτικότητας του Χειρουργικού Ιατρείου Πρωκτού είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα
του

https://proctology.gr (……….. to link) και πως αντίγραφο της θα μου

χορηγηθεί εφόσον το αιτηθώ είτε εγγράφως είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση επικοινωνίας σας που έχω δηλώσει.
Κεφαλονιά, ................
Ο συναινών – παραδίδων, »
Και σε αυτές τις περιπτώσεις θα τηρούμε εκτυπωμένα έντυπα με την πολιτική προστασίας
προσωπικών δεδομένων προκειμένου να είμαστε σε θέση να τα χορηγούμε εφόσον μας
ζητηθούν.

