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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ		ΚΑΙ		ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ		ΓΙΑ	ΤΗΝ	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ	

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Σύµφωνα µε το νέο Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστό και ως GDPR, που 

από τις 25 Μαΐου 2018 ισχύει και στη χώρα µας, καθώς και τη σχετική ελληνική νοµοθεσία, καλείστε να 

ενηµερωθείτε για:  

• τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόµαστε κατά περίπτωση γενικές και ειδικές κατηγορίες 

προσωπικών σας δεδοµένων και τις νόµιµες βάσεις της επεξεργασίας τους 

• τους αποδέκτες των προσωπικών δεδοµένων σας 

• τον χρόνο διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων σας 

•          τα αυξηµένα µέτρα ασφαλείας για προστασία των προσωπικών δεδοµένων 

• τα δικαιώµατά σας και πώς µπορείτε να τα ασκήσετε. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

1. Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, µητρώνυµο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail, 

τηλέφωνο επικοινωνίας) καθώς και στοιχεία απαιτούµενα για την έκδοση ιατρικών συνταγών, βεβαιώσεων ή 

φορολογικών στοιχείων (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ∆.Ο.Υ. εισοδήµατος, επάγγελµα/ιδιότητα) του ασθενούς και / ή του 

έχοντος την γονική µέριµνα / επιµέλεια /δικαστική συµπαράσταση / επιτροπεία. 

2. Ειδικής κατηγορίας προσωπικά δεδοµένα υγείας (ιστορικό ασθενούς και τρίτων / συγγενικών προσώπων εφόσον 

τούτο απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών υγείας, συνταγογραφήσεις, αποτελέσµατα ιατρικών εξετάσεων 

διαγνωστικών ή άλλων, γνωµατεύσεις, αναλύσεις σχετικά µε την ερευνώµενη πάθηση ειδικότητάς µας ή άλλη 

αναγκαία για την παροχή των υπηρεσιών υγείας, φυσιολογική ή βιοµετρική κατάσταση του ασθενούς κατόπιν 

εξέτασης / κλινικής εκτίµησης του ασθενούς µε ή χωρίς ιατρικές συσκευές, θεραπεία, φαρµακευτική ή άλλη αγωγή, 

ιστορικό επεµβάσεων). 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Νοµική βάση της επεξεργασίας είναι η σχέση παροχής των υπηρεσιών υγείας βάσει της ειδικότητας 

(Ενδοκρινολόγος - ∆ιαβητολόγος) και το νοµικό πλαίσιο που διέπει την παροχή των υπηρεσιών υγείας.  

2. Επεξεργασία δεδοµένων σας γίνεται για να ικανοποιηθούν οι εξής σκοποί:  

Α. Η παροχή προς εσάς των επιµέρους υπηρεσιών υγείας ανάλογα µε τις ανάγκες και το αίτηµα του ασθενούς 

(ενδεικτικά, ενδοκρινολογικός έλεγχος, έλεγχος µεταβολισµού, αξιολόγηση οστικής υγείας, µέσω της κλινική 

εκτίµησης, διάγνωσης, συνταγογράφησης, αξιολόγησης εργαστηριακών παραµέτρων κι απεικονιστικών εξετάσεων 

και κάθε σύµφωνης µε την Ιατρική επιστήµη ιατρικής πρακτικής). 

 Β. Η έκδοση  ιατρικών συνταγών, γνωµατεύσεων, βεβαιώσεων, στα πλαίσια της παροχής προς εσάς των υπηρεσιών 

υγείας. 
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Γ. Η έκδοση φορολογικών στοιχείων και τήρηση βιβλίων , σε συµµόρφωση επί των φορολογικών  ή άλλων 

διατάξεων. 

∆. Η γραµµατειακή υποστήριξη του ιατρείου, που  περιλαµβάνει ιδίως την τήρηση των τηλεφωνικών ή άλλων 

ραντεβού του ιατρείου, τη συλλογή και καταχώριση σε σχετικό ηµερολόγιο των στοιχείων επικοινωνίας των 

ασθενών  και της φύσης της επίσκεψης, την επικαιροποίηση του προγράµµατος του ιατρείου, την επιβεβαίωση των 

ραντεβού, την ενηµέρωση του ιατρού για τα ραντεβού της ηµέρας, την σηµείωση ακύρωσης ενός 

προγραµµατισµένου ραντεβού, για να διασφαλισθεί η αποτελεσµατική παροχή των υπηρεσιών υγείας. 

Ε. Η αποστολή ενηµερωτικών δελτίων ή επιστολών ή τηλεφωνική επικοινωνία ή άλλη επικοινωνία, µέσω 

αποστολής µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ή µηνύµατος σε κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας ή ανάρτησης 

µέσω κοινωνικών δικτύων, για υπενθυµίσεις επανεξέτασης στο πλαίσιο Ιατρικής παρακολούθησης, νέες υπηρεσίες 

υγείας ή δράσεις του ιατρείου.  

ΣΤ. Η τήρηση Ιατρικού Αρχείου κατά τα οριζόµενα στον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας, σε έντυπη ή ψηφιακή 

µορφή, λαµβανοµένων των απαιτουµένων µέτρων ασφάλειας και διαφύλαξης του ιατρικού απορρήτου. 

Ζ. Η επεξεργασία για τις ανάγκες επιστηµονικής έρευνας του ιατρού ή για στατιστικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι 

θα εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση  των χρησιµοποιούµενων δεδοµένων αναλόγως των επιδιωκόµενων σκοπών, η 

ανωνυµοποίηση και η µη δυνατότητα ταυτοποίησης των υποκειµένων των δεδοµένων. 

Η. Η τήρηση αρχείου δραστηριοτήτων επεξεργασίας, κατά τα οριζόµενα στον Γενικό Κανονισµό προσωπικών 

δεδοµένων.  

Θ. Αναγκαία  µπορεί να καταστεί η επεξεργασία και διαβίβαση δεδοµένων σας για την άσκηση εννόµων αξιώσεων 

του ιατρού ή  όταν το επιβάλλει ο νόµος, ιδίως  για λόγους προστασίας ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου ή 

άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείµενο των δεδοµένων είναι σωµατικά ή νοµικά ανίκανο να συγκατατεθεί, 

για λόγους ουσιαστικού δηµοσίου  συµφέροντος βάσει του δίκαιου της Ε.Ε. ή κράτους µέλους, για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά 

της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και των 

φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Ι. Σηµειώνεται ότι δεν διενεργείται επεξεργασία δεδοµένων µέσω αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας, 

συµπεριλαµβανόµενης της  αυτοµατοποιηµένης κατάρτισης προφίλ.  

 

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

1. Η επεξεργασία  των δεδοµένων περιορίζεται εντός του ιατρείου και των χώρων  απασχόλησης των συνεργατών. 

Το ιατρικό αρχείο τηρείται έντυπα ή ψηφιακά µε δυνατότητα πρόσβασης µόνον από τον ιατρό, λαµβανοµένων όλων 

των αναγκαίων µέτρων προστασίας κι ασφάλειας. 

2. Τρίτοι συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης δεσµεύονται  εγγράφως µε υποχρεώσεις 

τήρησης εµπιστευτικότητας και λήψης µέτρων ασφαλείας και  εξουσιοδοτούνται για την εκτέλεση της επεξεργασίας 

δεδοµένων µόνον αναφορικά µε τα στοιχεία επικοινωνίας των ασθενών  και τα ιατρικά ραντεβού. Τα στοιχεία αυτά 

τηρούνται ψηφιακώς και αποθηκεύονται σε διαδικτυακούς  χώρους  αποθήκευσης και σκληρούς δίσκους 
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ηλεκτρονικών υπολογιστών, λαµβανοµένων όλων των αναγκαίων µέτρων προστασίας του απορρήτου των 

δεδοµένων, σύµφωνα µε τις εσωτερικές διαδικασίες που διέπουν τη δραστηριότητα εκάστου συνεργάτη.  

3. Συνεργαζόµενα εργαστήρια ή άλλες ειδικότητες παρεχόντων υπηρεσίες υγείας, για την ολοκλήρωση εξετάσεων 

ή διαγνώσεων, µε την τήρηση του ιατρικού απορρήτου και µέτρων προστασίας των δεδοµένων. 

4.   ∆ικαστικές ή άλλες αρχές στα πλαίσια έγερσης αξιώσεων ή διερεύνησης αξιόποινων ή άλλων πράξεων, ή για 

λόγους προστασίας ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου ή άλλου φυσικού προσώπου εάν το υποκείµενο των 

δεδοµένων είναι σωµατικά ή νοµικά ανίκανο να συγκατατεθεί, ή για λόγους ουσιαστικού δηµοσίου  συµφέροντος 

βάσει του δίκαιου της Ε.Ε. ή κράτους µέλους, ή για λόγους δηµοσίου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, 

όπως η προστασία έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων 

ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και των φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

5. Συνεργάτες, όπως νοµικοί, λογιστές, ή άλλοι σύµβουλοι, που δεσµεύονται µε υποχρέωση τήρησης 

εµπιστευτικότητας και  µόνον κατά το µέτρο που τυχόν απαιτηθεί για την εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης ή 

άσκηση νόµιµου δικαιώµατος του ιατρού, κατά την  εκτέλεση των εντολών που λάβουν ο καθένας στο πλαίσιο των 

καθηκόντων τους. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

Τα ανωτέρω προσωπικά δεδοµένα θα διατηρηθούν όσο χρόνο διαρκεί η σχέση παροχής υπηρεσιών υγείας και σε 

κάθε περίπτωση ο οριζόµενος από τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας χρόνος τήρησης του ιατρικού αρχείου 

(σήµερα, οριζόµενος σε δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς σε ιδιώτη ιατρό). Το αρχείο επίσης θα 

διατηρείται και όσο χρόνο απαιτείται από φορολογικές ή άλλες διατάξεις για την εκπλήρωση νόµιµης υποχρέωσης 

του ιατρού  ή για την προάσπιση νόµιµου δικαιώµατος του ιατρού. 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Μπορείτε ανά πάσα στιγµή µε έγγραφο απευθυνόµενο προς τον ιατρό - υπεύθυνο επεξεργασίας κύριο Κυριάκο 

Αλουµανή  ή µέσω e-mail στο info@aloumanis.gr  να ασκήσετε τα εξής δικαιώµατα: 

1. ∆ικαίωµα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε κατά πόσον υφίσταται επεξεργασία προσωπικών σας 

δεδοµένων, να λάβετε αντίγραφα αυτών των δεδοµένων καθώς και άλλη πληροφορία σχετικά µε την 

πραγµατοποιούµενη επεξεργασία.  

2. ∆ικαίωµα διόρθωσης και συµπλήρωσης τυχόν ανακριβών ή ελλιπών δεδοµένων. 

3. ∆ικαίωµα φορητότητας για δεδοµένα σε ηλεκτρονική µορφή. 

4. ∆ικαίωµα διαγραφής δεδοµένων και/ ή περιορισµό της επεξεργασίας τους, εφόσον έχουν τύχει παράνοµης 

επεξεργασίας ή δεν εξυπηρετούν τους σκοπούς της επεξεργασίας, υπό τον περιορισµό που επιβάλλει ο Κώδικας 

Ιατρικής ∆εοντολογίας και κάθε άλλη εφαρµοστέα νοµοθεσία, για την υποχρέωση τήρησης του Ιατρικού Αρχείου 

για το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα (σήµερα δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς) 

5. ∆ικαίωµα εναντίωσης στην  περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων ανά πάσα στιγµή. Μπορεί να 

ασκηθεί το δικαίωµα ανά πάσα στιγµή , προκειµένου να σταµατήσουν αποστολές ενηµερωτικών δελτίων ή 

µηνυµάτων ή  να µην διατίθενται τα δεδοµένα για επιστηµονικές έρευνες ή στατιστικούς σκοπούς. 
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Στην περίπτωση που η διατήρηση ή επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σας, όµως, επιβάλλεται για νόµιµους 

λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των προσωπικών σας συµφερόντων, δικαιωµάτων και ελευθεριών, ήτοι τη 

θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων  δικαστικώς ή εξωδικαστικώς, ή για λόγους δηµοσίου 

συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, ή την τήρηση της υποχρέωσης διατήρησης το ιατρικού αρχείου ή 

για άλλη προβλεπόµενη εκ του νόµου περίπτωση, δεν θα είναι δυνατή η ικανοποίηση του δικαιώµατος εναντίωσης 

ή διαγραφής.  

6. ∆ικαίωµα ανάκλησης ανά πάσα στιγµή της παρούσας συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδοµένων, η οποία θα λειτουργεί για το µέλλον, χωρίς να θίγει την νοµιµότητα της µέχρι τότε επεξεργασίας.  

Στην περίπτωση αυτή, όµως, θα παραµένει το δικαίωµα τήρησης του µέχρι τότε υφιστάµενου ιατρικού αρχείου εκ 

µέρους του ιατρού και εφεξής δεν θα µπορεί να συνεχιστεί η  σχέση παροχής υπηρεσιών υγείας προς εσάς, καθώς 

είναι αδύνατη χωρίς την επεξεργασία δεδοµένων σας. 

7. Έχετε εκτός των ανωτέρω, δικαίωµα να απευθύνεσθε µε καταγγελία στην εκάστοτε αρµόδια εποπτική αρχή (εν 

προκειµένω την Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα) , εάν θεωρείτε ότι η εκ µέρους µας 

επεξεργασία δεδοµένων σας παραβιάζει τον Γενικό Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων. 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων σας καθώς και για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά µε τα προσωπικά 

σας δεδοµένα παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τον κύριο Κυριάκο Αλουµανή,  στο e-mail επικοινωνίας  

info@aloumanis.gr, στην ιστοσελίδα www.aloumanis.gr  ή στο τηλ. 210.2850996. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΑ, ∆ΗΛΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΟΤΙ 

ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΤΙΘΕΜΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ . 

 

 

Νέο Ηράκλειο Αττικής    

           Ηµεροµηνία 

          

         

 

       ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 

 

           ΥΠΟΓΡΑΦΗ  

   

 


