ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΜΠΑΡΙΤΣ ΑΛΦΡΕΔΟΥ, ΒΑΚΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΛΑΖΑΡΟΥ, ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ
ΠΕΤΡΟΥ, ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, ΝΑΤΣΟΥΚΗ ΒΑΛΕΝΤΙΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
(Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, για
συντομία καλούμενος ΓΚΠΔ και την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019)
ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ:
1.
Μπάριτς Αλφρέδος του Βίνσεντ, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Καπετάν Δούκα 15
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΗ 150810 Δελτίου Ταυτότητας με A.Φ.Μ 030762080 και
τηλέφωνο 2310-250351
2.
Βακάλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Μ. Φίλη
αριθμός 15 κάτοχος του υπ’ αριθμ. 1026436 Δελτίου Ταυτότητας με A.Φ.Μ 053633369
και τηλέφωνο 2310-250351
3.
Δανιηλίδης Λάζαρος του Λάζαρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Περικλέους 18
κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ767623 Δελτίου Ταυτότητας με A.Φ.Μ 030157040 και
τηλέφωνο 2310-250351
4.
Κουριδάκης Πέτρος του Μανούσου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Καρακάση 45
κάτοχος του υπ’ αριθμ. 1021767 Δελτίου Ταυτότητας. με A.Φ.Μ 034310839 και
τηλέφωνο 2310-250351
5.
Μαραγκός Μιχαήλ του Ιωάννη, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Μαρίνου Αντύπα 5
κάτοχος του υπ’ αριθμ. 1030195 Δελτίου Ταυτότητας με A.Φ.Μ 075217176 και
τηλέφωνο 2310-250351
6. Νατσούκη Βαλεντία του Αλεξάνδρου, κάτοικος Θεσσαλονίκης οδός Βασιλικού 9
κάτοχος του υπ’ αριθμ. ΑΑ234230 Δελτίου Ταυτότητας με
A.Φ.Μ 038351260 και
τηλέφωνο 2310-250351Στο εξής το «Πολυιατρείο».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τσιμισκή 82, Θεσσαλονίκη
E-MAIL: medilaser@otenet.gr ΤΗΛ: 2310250351
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
– ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατά την προσέλευσή σας στο Πολυιατρείο συλλέγουμε κάποιες από τις ακόλουθες
πληροφορίες:
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Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, τηλέφωνο επικοινωνίας,
διεύθυνση, ιατρικό ιστορικό, ακτινογραφίες, λοιπές διαγνωστικές εξετάσεις ενώ επίσης
μπορεί να συλλέξουμε και περαιτέρω πληροφορίες, όπως λ.χ. ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, email καθώς
και κάθε άλλη ουσιώδη για την παροχή των υπηρεσιών μας πληροφορία. Τα ανωτέρω
δεδομένα συγκροτούν τον ιατρικό φάκελο ασθενούς ή είναι απαραίτητα για την
ολοκλήρωση εμπορικής συναλλαγής και παραμένουν στο αρχείο μας, σύμφωνα με τα
κατωτέρω.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την παροχή των
ιατρικών μας υπηρεσιών, στηρίζεται δε στη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ
καθώς και στην διάταξη του 9 παρ.2 στοιχ. η’ ΓΚΠΔ για τα δεδομένα υγείας, καθώς είναι
απαραίτητη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη μεταξύ μας
σύμβαση και την παρακολούθηση της πορείας της υγείας σας. Η ως άνω επεξεργασία
αφορά και μελλοντική επικοινωνία για την μεταθεραπευτική πορεία του ασθενούς, εφόσον
απαιτηθεί από τις συνθήκες. Περαιτέρω, η επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως για την
εξακρίβωση της ταυτότητας σας, την δυνατότητα επικοινωνίας και την έκδοση
φορολογικών παραστατικών.
Το Πολυιατρείο λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία
επανεξετάζουμε και επικαιροποιούμε διαρκώς, ώστε να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο
προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Η λήψη και τήρηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες επικαιροποιούνται σε κάθε
επίσκεψη, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του Πολυιατρείου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005).
Όταν η επεξεργασία πραγματοποιείται για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, τότε τα
προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών, βάσει
του άρθρου 14 παρ. 4 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας. Όταν η επεξεργασία εκτελείται
δυνάμει σχετικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό
διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και τη θεμελίωση, άσκηση
δικαιωμάτων ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων που τυχόν απορρέουν από αυτή ή για
την υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων, Δικαστικών Αρχών κτλ. Όταν η
επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο τήρησης βιογραφικών σημειωμάτων, ο χρόνος
τήρησής τους είναι δυο (2) έτη από τη λήψη τους με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα. Όταν η
επεξεργασία πραγματοποιείται για την εκπλήρωση φορολογικών ή ασφαλιστικών
υποχρεώσεων, τότε αποθηκεύονται για διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι
απαραίτητο στα πλαίσια της θεραπείας σας ή εφόσον υπάρχει σχετική νομική υποχρέωση.
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Συγκεκριμένα, κοινοποίηση προσωπικών σας πληροφοριών μπορεί να λάβει χώρα σε
άλλους ιατρούς με την ίδια ή συνεργαζόμενη ιατρική ειδικότητα και διαγνωστικά
εργαστήρια, εφόσον απαιτείται, με σκοπό την ολοκλήρωση της θεραπείας σας και την
προαγωγή της υγείας σας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ειδική ενημέρωσή σας.
Ενδέχεται να διαβιβάζουμε κατά περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα και σε δημόσιες
υπηρεσίες, δημόσιους φορείς και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό τους (όπως
ενδεικτικά σε εταιρίες παροχής λογισμικού και εφαρμογών, εταιρίες λογιστικής
υποστήριξης, νομικούς συμβούλους, εταιρίες ταχυμεταφορών, κτλ.). Οι τρίτοι στους
οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν δικαιούνται
να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.
Παράλληλα με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ισχύει και το ιατρικό
απόρρητο, το οποίο τηρούμε, όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της
θεραπείας σας.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με
την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας,
τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους
κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το
οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή
δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην
επεξεργασία, πληροφορίες για την προέλευση των δεδομένων και την ύπαρξη
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και
πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται.
Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών
δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με
το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
- Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο
σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό
της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18
ΓΚΠΔ.
3

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη
διαβίβαση των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην
επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 ΓΚΠΔ.
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας,
εγγράφως, με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Τσιμισκή 82,
Θεσσαλονίκη ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:medilaser@otenet.gr
Όταν υποβληθεί ένα αίτημα ασκώντας κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα, οφείλουμε
να απαντήσουμε εντός 1 μηνός είτε ικανοποιώντας το δικαίωμα (π.χ. δίνοντας αντίγραφο
του ιατρικού φακέλου) είτε απορρίπτοντας αιτιολογημένα το αίτημα (π.χ. αρνούμενοι
αίτημα διαγραφής, λόγω του ότι ο νόμος υποχρεώνει κάθε ιατρό να διατηρήσει τα
δεδομένα για 10 χρόνια) είτε εξηγώντας τους λόγους καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση
καθυστέρησης οφείλουμε πάντως να απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά εντός 3 μηνών από
το αίτημα.
Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την οποία
μπορείτε να επικοινωνήσετε εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά
(www.dpa.gr).
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