ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΙΣΟΓΛΙΔΑ
Γεληθά
To Παλεπηζηεκηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Λάξηζαο (εθεμήο αλαθεξφκελν θαη σο «ΠΓΝΛ») ζέηεη σο
πξνηεξαηφηεηα ηελ ηδησηηθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ θαη επηδηψθεη λα πξνζηαηεχεη ηα
πξνζσπηθά ηνπο δεδνκέλα, δηαηεξψληαο ηα αζθαιή. Tν Ννζνθνκείν καο έρεη ελαξκνληζηεί πιήξσο κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ 2016/679 ηνπ Γπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
(«Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ» - «General Data Protection Regulation» - ζην εμήο
«Καλνληζκόο»), φπσο απηφο ηζρχεη, θαζψο θαη ηνπ ειιεληθνχ Ν. 4624/2019 πνπ εμεηδηθεχεη ηνλ σο άλσ
Καλνληζκφ γηα ηελ Γιιάδα.
Η παξνχζα Πνιηηηθή Απνξξήηνπ έρεη ζηφρν λα ζαο παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζπιινγήο
θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ θαηά ηε ρξήζε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Ννζνθνκείνπ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε δεδνκέλσλ ελδερνκέλσο παξέρεηε νη ίδηνη κέζσ απηήο ηεο
ηζηνζειίδαο ή ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηεο κε άιινπο ηζηφηνπνπο.
Η παξνχζα Πνιηηηθή Απνξξήηνπ Ιζηνζειίδαο ζα πξέπεη λα αλαγλσζζεί ζπλδπαζηηθά κε νπνηαδήπνηε άιιε
ζρεηηθή εηδνπνίεζε πεξί πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή εηδνπνίεζε πεξί δίθαηεο επεμεξγαζίαο πνπ
κπνξεί λα παξέρνπκε φζνλ αθνξά εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζπιινγήο ή επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ ζαο
δεδνκέλσλ εθ κέξνπο καο.
Παξαθαινχκε λα αθηεξψζεηε ιίγν ρξφλν ζηελ αλάγλσζε ηεο Πνιηηηθήο Απνξξήηνπ Ιζηνζειίδαο ηνπ
Ννζνθνκείνπ καο, έηζη ψζηε λα πιεξνθνξεζείηε ζρεηηθά κε ην αλ ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε ηα
δεδνκέλα ζαο θαη πνηα είλαη απηά, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνβαίλνπκε ζηελ επεμεξγαζία απηή θαη θπζηθά
ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν πξνβαίλνπκε ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο.
 Σν ΠΓΝΛ
Σν ΠΓΝΛ αλαπηχζζεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγείαο.
Σν Ννζνθνκείν καο επηδηψθεη λα ελεκεξψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο αζζελείο ηνπ
ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ρξεζηκνπνηεί, ηνπο απνδέθηεο ησλ
δεδνκέλσλ απηψλ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα κε ηα νπνία εμνπιίδεη ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο αζζελείο ηνπ
σο ππνθείκελα δεδνκέλσλ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ θαη φζνλ αθνξά ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπφ ζαο δηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο καο,
ην Ννζνθνκείν καο απνηειεί ηνλ Υπεύθςνο Επεξεπγασίαρ απηψλ ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ.
 Οξηζκνί
Οξηζκέλνη απφ ηνπο φξνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή έρνπλ λνκηθή ζεκαζία θαη νξίδνληαη
απφ ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Έηζη:
«Γπεμεξγαζία»:
θάζε πξάμε ή ζεηξά πξάμεσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ή ρσξίο ηε ρξήζε
απηνκαηνπνηεκέλσλ κέζσλ ζε δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
Γλδεηθηηθά πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, θαηαρψξηζε θαη νξγάλσζε ησλ
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα.
«Πξνζωπηθά δεδνκέλα» θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηαπηνπνηεκέλν ή ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ
ή
«δεδνκέλα πξφζσπν. Σν ηαπηνπνηήζηκν θπζηθφ πξφζσπν είλαη εθείλν ηνπ νπνίνπ ε
πξνζωπηθνύ
ηαπηφηεηα κπνξεί λα εμαθξηβσζεί, άκεζα ή έκκεζα, ηδίσο κέζσ αλαθνξάο
ραξαθηήξα»:
ζε αλαγλσξηζηηθφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο, φπσο φλνκα, ζε αξηζκφ
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«πγθαηάζεζε»:

«Τπεύζπλνο
επεμεξγαζίαο»:

ηαπηφηεηαο, ζε δεδνκέλα ζέζεο, ζε επηγξακκηθφ αλαγλσξηζηηθφ
ηαπηφηεηαο ή ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε
ζσκαηηθή, θπζηνινγηθή, γελεηηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή ή
θνηλσληθή ηαπηφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θπζηθνχ πξνζψπνπ.
θάζε έλδεημε βνπιήζεσο, ειεχζεξε, ζπγθεθξηκέλε, ξεηή θαη κε πιήξε
επίγλσζε, κε ηελ νπνία ην θπζηθφ πξφζσπν δειψλεη κε δήισζε ή κε
ζαθή ζεηηθή ελέξγεηα, φηη ζπκθσλεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα.
ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ε δεκφζηα αξρή ή ππεξεζία ή άιινο θνξέαο,
ν νπνίνο θαζνξίδεη ην ζθνπφ θαη ηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.

Πεξηζζφηεξα γηα ηνπο νξηζκνχο κπνξείηε λα βξείηε ζην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ (https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL)
 Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηωλ δεδνκέλωλ ζαο
Η ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ην Ννζνθνκείν καο δηέπεηαη απφ ηηο
αθφινπζεο αξρέο, φπσο απηέο εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ απφ ηνλ Καλνληζκφ:
▫ Ννκηκφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα
▫ Πεξηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ
▫ Γιαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
▫ Αθξίβεηα
▫ Πεξηνξηζκφο ηεο πεξηφδνπ απνζήθεπζεο
▫ Αθεξαηφηεηα θαη εκπηζηεπηηθφηεηα
Σν ΠΓΝΛ πξνβαίλεη ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίζεη ηηο αλσηέξσ αξρέο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο
αζζελείο ηνπ δηακέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ.
 Σα πξνζωπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε
Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο πνπ ζπιιέγνπκε θαη επεμεξγαδφκαζηε είλαη πάληνηε ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε
ησλ ππνρξεψζεψλ καο πξνο εζάο θαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηθνηλσλία καδί ζαο.
Όηαλ κε δηθή ζαο πξσηνβνπιία απνζηέιιεηε ζην Ννζνθνκείν καο κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ
ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε gram_ei@uhl.gr πνπ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα καο, ιακβάλνπκε
καδί κε ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζαο θαη φζα άιια ζηνηρεία καο έρεηε παξάζρεη
κε ην ελ ιφγσ κήλπκά ζαο. Οπσζδήπνηε ζα ζπιιέμνπκε ην νλνκαηεπψλπκφ ζαο θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ
νπνίν επηθνηλσλείηε καδί καο.
πιιέγνπκε επίζεο απηφκαηα πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηείηε ηηο ππεξεζίεο καο,
φπσο ην είδνο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ βιέπεηε ή επηζθέπηεζηε ή ηε ζπρλφηεηα θαη ηε δηάξθεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ζαο. Γπηπιένλ, νη δηαθνκηζηέο, ηα αξρεία θαηαγξαθήο θαη νη ππφινηπεο ηερλνινγίεο
ζπιιέγνπλ απηφκαηα νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο κε ζηφρν λα καο βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηνχκε, λα
πξνζηαηεχνπκε θαη λα βειηηψζνπκε ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρνπκε. Μνηξαδφκαζηε πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο κε ηξίηνπο κφλν ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα Πνιηηηθή ή εθφζνλ
απαηηείηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
 Πώο ρξεζηκνπνηνύκε ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα
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O θαησηέξσ πίλαθαο, φπσο νξίδεηαη απφ ην λφκν, παξέρεη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ επεμεξγαδφκαζηε, ηνλ ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο θαη ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ ελ ιφγσ
επεμεξγαζία.
ΓΙΔΟ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ
ΔΓΔΟΜΓΝΩΝ
Όλνκα, Γπψλπκν, e-mail, ιφγνο
επηθνηλσλίαο κε ην Ννζνθνκείν
Πιεξνθνξίεο ζπζθεπήο, φπσο
γιψζζα πξνγξάκκαηνο
πεξηήγεζεο ηζηνχ
Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ
ππνινγηζηή ζαο, ηηο επηζθέςεηο
ζαο θαη ηε ρξήζε ηεο παξνχζαο
ηζηνζειίδαο (π.ρ. ηε δηεχζπλζε
IP ζαο, , ην πξφγξακκα
πεξηήγεζήο ζαο).

ΚΟΠΟ ΓΠΓΞΓΡΓΑΙΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΗ

Γπηθνηλσλία καδί ζαο, απάληεζε ζε
εξψηεκά ζαο κέζσ email
Βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ηεο
ηζηνζειίδαο καο

ΤΓΚΑΣΑΘΓΗ

Βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ρξήζεο ηεο
ηζηνζειίδαο καο

ΤΓΚΑΣΑΘΓΗ

ΤΓΚΑΣΑΘΓΗ

 Η δηθή ζαο ζπγθαηάζεζε
Με ηελ πινήγεζή ζαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ καο δειψλεηε φηη απνδέρεζηε θαη ζπλαηλείηε κε
ηελ παξνχζα Πνιηηηθή, θαζψο θαη φηη καο παξέρεηε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζή ζαο γηα ηε ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο απηήο Πνιηηηθήο.
Σε ζπγθαηάζεζε απηή κπνξείηε λα άξεηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκείηε, επηθνηλσλψληαο κε ην
Ννζνθνκείν καο (ζηνηρεία επηθνηλσλίαο παξαθάησ).
 Με πνηνπο κνηξαδόκαζηε ηα δεδνκέλα ζαο
Μπνξεί λα κνηξαζηνχκε ηα δεδνκέλα ζαο κε ηξίηνπο ππεξγνιάβνπο-απνδέθηεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ
εθ κέξνπο καο φπσο:
o Γπαγγεικαηίεο παξφρνπο ππεξεζηψλ, φπσο δηαρεηξηζηέο ηζηνζειίδσλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ ζσζηή
ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ καο,
o Γηαηξείεο εγθεθξηκέλεο απφ εζάο, φπσο ηζηφηνπνη θνηλσληθήο δηθηχσζεο.
Οξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο απνδέθηεο ελδέρεηαη λα εδξεχνπλ εθηφο ηνπ Γπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ.
Γπηπιένλ, πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο ηα νπνία ζπιιέγνπκε κέζσ ηεο παξνχζαο ηζηνζειίδαο
κπνξεί λα απνθηήζνπλ κφλν θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλνη ππάιιεινη ηνπ Ννζνθνκείνπ καο, νη νπνίνη
παξέρνπλ ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη κεραλνγξάθεζεο, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ απνζήθεπζε
ησλ ζηνηρείσλ ζαο, θαζψο θαη ηελ επηθνηλσλία καδί ζαο.
 Υξόλνο δηαηήξεζεο ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο δεδνκέλωλ
Λακβάλνπκε εχινγα κέηξα γηα λα εμαζθαιίζνπκε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ εζάο ζα
δηαηεξνχληαη κφλνλ γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί ή βάζεη ηεο
ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Σν Ννζνθνκείν καο δηαηεξεί ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο ηα νπνία ζπιιέγεη κέζσ
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο αηηήκαηνο κέζσ ηεο θφξκαο επηθνηλσλίαο, γηα φζν ρξνληθφ
δηάζηεκα είλαη απαξαίηεην γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ αηηήκαηνο.
 Πξνζηαζία ηωλ αλειίθωλ
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Αλήιηθνη επηζθέπηεο/ρξήζηεο πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο
ππεξεζίεο πνπ απηή παξέρεη. Γάλ παξφια απηά αλήιηθνη ρξήζηεο απηνβνχισο επηζθεθηνχλ ηελ ηζηνζειίδα
καο θαη απηφ δελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί, ε ηζηνζειίδα δε θέξεη νπδεκία επζχλε.
 Σα δηθαηώκαηά ζαο ωο πξνο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη ε ηζηνζειίδα καο
αο γλσζηνπνηνχκε φηη έρεηε δηθαίσκα :
▫ Πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ζαο,
▫ Δηφξζσζεο ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε πεξίπησζε αλαθξίβεηαο,
▫ Δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο,
▫ Πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο,
▫ Γλαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζαο ,
▫ Φνξεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ζαο ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο
▫ Καηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ζε πεξίπησζε αηπρνχο
ζπκβάληνο παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ ζαο.
Πξνζνρή: Σα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα κπνξεί λα πεξηνξηζηνχλ ιφγσ ππνρξέσζεο εθαξκνγήο ηεο εζληθήο
λνκνζεζίαο ή άιινπ λφκνπ ή εηδηθφηεξεο λνκνζεηηθήο ππεξηζρχνπζαο δηάηαμεο. Γηα παξάδεηγκα, ηα
δηθαηψκαηα δηαγξαθήο θαη θνξεηφηεηαο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επεμεξγαζία πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε
δεκφζηαο εμνπζίαο πνπ έρεη αλαηεζεί ζην Ννζνθνκείν ή γηα ηελ ππνζηήξημε λφκηκσλ αμηψζεσλ θαη
δηθαησκάησλ ηνπ.
Ο ηζηνζειίδα καο ζα εμεηάζεη θαη ζα απαληήζεη ζηα σο άλσ αηηήκαηά ζαο εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή
ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, απηή ε πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά 2 αθφκα κήλεο, εθφζνλ απαηηείηαη
πεξαηηέξσ ρξφλνο θαη ην αίηεκα είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν.
αο γλσξίδνπκε φηη κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ζαο απαζρνιεί ζρεηηθά κε
ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ζαο πνπ αθνξνχλ ηελ ηζηνζειίδα ζην 241350 1000
Τπεχζπλνο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Δεδνκέλσλ ζαο έρεη νξηζζεί ε Γηαηξεία KKL ΤΜΒΟΤΛΓΤΣΙΚΓ
ΤΠΗΡΓΙΓ ΙΚΓ, κε ηελ νπνία κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε είηε ηειεθσληθά ζην 210-6819236, είηε κέζσ email ζην dpo@uhl.gr
Μπνξείηε λα ππνβάιιεηε έλα αίηεκα πξφζβαζεο δσξεάλ, σζηφζν, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο
πιεξνθνξίεο πνπ δεηάηε, ην Ννζνθνκείν καο ελδέρεηαη λα ρξεψζεη έλα πνζφ πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ην
θφζηνο ηεο παξνρήο ησλ ιεπηνκεξεηψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη. Σν Ννζνθνκείν καο ζα ζαο
ελεκεξψλεη γηα ην ελδερφκελν ηέηνησλ ρξεψζεσλ κε ηε ιήςε ηνπ αηηήκαηνο πξφζβαζήο ζαο θαη ζα
αλακέλεη ηελ επηβεβαίσζή ζαο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αλαθεξφκελνπ
πνζνχ.
 Μέηξα πξνζηαζίαο πνπ έρνπκε ιάβεη
Έρνπκε ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα αζθαιείαο ζηελ πξνζπάζεηά καο λα απνηξέςνπκε ελδερφκελε ηπραία
απψιεηα πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηε ρξήζε ή ηελ πξφζβαζε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν
κε παξάλνκν ηξφπν.
Όζνη επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο ζαο γηα ηνπο λφκηκνπο ζθνπνχο πνπ εμεγνχληαη αλσηέξσ
ππφθεηληαη ζε απζηεξφ θαζήθνλ εκπηζηεπηηθφηεηαο.
Γπηπιένλ, δηαζέηνπκε δηαδηθαζίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ παξαβηάζεσλ αζθάιεηαο δεδνκέλσλ.
πγθεθξηκέλα ε ηζηνζειίδα:
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Λακβάλεη θάζε νξγαλσηηθή θαη ηερλνινγηθή πξνθχιαμε γηα λα εκπνδίζεη ηελ απψιεηα, ηελ αζέκηηε
ρξήζε ή ηελ αιινίσζε ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ επηζθεπηψλ ηεο,
▫ Απνζεθεχεη ην ζχλνιν ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο ζε αζθαιείο
δηαθνκηζηέο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.
Ο ρξήζηεο αλαγλσξίδεη φηη ε απνζηνιή πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ παξνπζηάδεη εμ νξηζκνχ αδπλακίεο
αζθάιεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην Ννζνθνκείν καο δελ είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζεί ηελ αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ
πνπ δηαθηλνχληαη κέζσ απηνχ.
▫

 Γπνπηηθή Αξρή
Γιπίδνπκε φηη κπνξνχκε λα επηιχζνπκε θάζε εξψηεκα ή αλεζπρία ζαο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ
πιεξνθνξηψλ ζαο εζσηεξηθά. ε πεξίπησζε πνπ δελ είζηε ηθαλνπνηεκέλνη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην
Ννζνθνκείν καο δηαρεηξίδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, έρεηε ην δηθαίσκα λα απεπζπλζείηε ζηελ
αξκφδηα επνπηηθή αξρή.
Η Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Α.Π.Δ.Π.Υ.) απνηειεί ηελ ειιεληθή επνπηηθή
αξρή, ε νπνία εδξεχεη επί ηεο νδνχ Κεθηζίαο 1-3 ζηελ Αζήλα, Σ.Κ. 11523, κε ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ην
210-6475600 θαη δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ: contact@dpa.gr
 Γπηθαηξνπνίεζε
Σν Ννζνθνκείν κπνξεί λα επηθαηξνπνηεί ηελ παξνχζα Πνιηηηθή θαηά θαηξνχο, δεκνζηεχνληαο ηε λέα
έθδνζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.
Ο ρξήζηεο ζα πξέπεη λα ειέγρεη ηαθηηθά ηελ παξνχζα Πνιηηηθή γηα λα βεβαηψλεηαη πσο είλαη ζχκθσλνο κε
νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνπο φξνπο ηεο.
Σν Ννζνθνκείν καο ελδέρεηαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ρξήζηεο γηα αιιαγέο ζηελ Πνιηηηθή απηή είηε κέζσ
κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε κέζσ άιισλ ζπλδεφκελσλ εθαξκνγψλ.
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