
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΕΡΙΝΗ 

 

Ενδιαφερόμαςτε για τθν προςταςία τθσ ιδιωτικισ ςασ ηωισ και ιδιαίτερα για τα Δεδομζνα 

Προςωπικοφ Χαρακτιρα που ςασ αφοροφν. Το Γενικό Νοςοκομείο Κατερίνθσ ζχει 

καταρτίςει τθν παροφςα πολιτικι,προκειμζνου να ςασ ενθμερϊςει για τουσ τρόπουσ με 

τουσ οποίουσ ςυλλζγουμε, χρθςιμοποιοφμε ι ενδεχομζνωσ γνωςτοποιοφμε τα προςωπικά 

ςασ δεδομζνα. Παρακάτω κα βρείτε περιγραφι των ςχετικϊν ςασ δικαιωμάτων, κακϊσ και 

των τρόπων με τουσ οποίουσ μπορείτε να επικοινωνιςετε μαηί μασ. 

 

Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ 

Ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ κατά τθν ζννοια του άρκρου 4 ςτ. 7 του Γενικοφ Κανονιςμοφ 

για τθν Προςταςία Δεδομζνων (εφεξισ «ΓΚΠΔ»), ενεργεί το Γενικό Νοςοκομείο Κατερίνθσ 

(εφεξισ «ΓΝΚ»), 6ο χλμ. Κατερίνθσ – Αρωνά, Τ.Δ. Νζο Κεραμίδι, Τ.Κ. 60100, Κατερίνθ, 

τθλζφωνο: 23513-50200, Fax:  23513-50115 και email: 

gnkaterinis@prostasiadedomenon.gr. 

Το ΓΝΚ, ςυμμορφοφμενο πλιρωσ με τισ απαιτιςεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ 

Δεδομζνων (ΕΕ 2016/679), δεςμεφεται με τα υψθλότερα πρότυπα για τθν προςταςία των 

προςωπικϊν ςασ δεδομζνων και πρόκειται να τα χρθςιμοποιιςει μόνο για τουσ ςαφϊσ 

αναφερόμενουσ ςτθν παροφςα ςκοποφσ, διαςφαλίηοντασ παράλλθλα τθν απρόςκοπτθ 

άςκθςθ των ςχετικϊν δικαιωμάτων ςασ. 

 

Τπεφκυνοσ Προςταςίασ 

Το ΓΝΚ ζχει ορίςει ωσ Υπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων τθ δικθγορικι εταιρεία με τθν 

επωνυμία Ηάχοσ Δ. – Παπαμιμίκκοσ Α. & ςυνεργάτεσ (Rhetor), θ οποία εδρεφει ςτθ 

Θεςςαλονίκθ, οδόσ Μθτροπόλεωσ αρ. 10,τθλ. 2310 235622,email: info@rhetor.gr . 

 

Πλθροφορίεσ που ςυλλζγουμε 
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Συλλζγουμε μόνο εκείνα τα προςωπικά ςασ δεδομζνα τα οποία είναι απολφτωσ 

απαραίτθτα για το ςυγκεκριμζνο κάκε φορά ςκοπό τθσ επεξεργαςίασ και τθ ςυγκεκριμζνθ 

νομικι βάςθ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ επεξεργαςία που λαμβάνει χϊρα αφορά τα προςωπικά δεδομζνα που 

παρζχετε ςτο ΓΝΚ, όταν χρθςιμοποιείτε τισ ιατρικζσμασ υπθρεςίεσ (π.χ. όταν νοςθλεφεςτε ι 

κάνοντασ κάποια εξζταςθ) ι τον παρόντα διαδικτυακό μασ τόπο 

(https://www.gnkaterini.gr/).  

Τα δεδομζνα ςασ που ςυλλζγουμε είναι κατά περίπτωςθ: 

 Δεδομζνα ταυτοποίθςθσ (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο ι ον. ςυηφγου, ΑΜΚΑ, 

ΑΦΜ, αρικμόταυτότθτασ ι διαβατθρίου). 

 Δθμογραφικά δεδομζνα (φφλο, θλικία, επάγγελμα). 

 Δεδομζνα επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, ςτακερά και κινθτά τθλζφωνα, 

διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

 Δεδομζνα υγείασ (ιατρικζσ διαγνϊςεισ, γνωματεφςεισ, ιατρικά πιςτοποιθτικά, 

απεικονιςτικζσ εξετάςεισ, εργαςτθριακά ευριματα, ςυμπτϊματα, ιατρικό ιςτορικό, 

ψυχολογικό ιςτορικό, ψυχιατρικζσ διαγνϊςεισ, φάρμακα θμερομθνίεσ επίςκεψθσ, 

ενοχλιματα υγείασ, λόγοσ επίςκεψθσ, πρωτογενισ και δευτερογενισ διάγνωςθ ι 

αγωγι που ακολουκικθκε, αποτελζςματα κλινικϊν και παρακλινικϊν εξετάςεων). 

Περαιτζρω, κατά τθν αλλθλεπίδραςι ςασ με τθν ιςτοςελίδα μασ, οριςμζνα δεδομζνα 

ςυλλζγονται αυτόματα από τθ ςυςκευι ςασ ι το πρόγραμμα διαδικτυακισ περιιγθςθσ 

που χρθςιμοποιείτε («cookies»).  Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αναφορικά με το πϊσ 

χρθςιμοποιοφμε τα «cookies» και τισ επιλογζσ ςασ, παρακαλϊ πατιςτεεδώ. 

 

Πλθροφορίεσ που αφοροφν ανθλίκουσ  

Θ ιςτοςελίδα μασ δεν προορίηεται για χριςθ από ανιλικουσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι το 

ΓΝΚ δεν ςυλλζγει Προςωπικά Δεδομζνα ανθλίκων κάτω των 16 ετϊν χωρίσ τθν 

ςυγκατάκεςθ από γονζα ι κθδεμόνα. Σε κάκε περίπτωςθ το ΓΝΚ διαγράφει κάκε 

προςωπικό δεδομζνο ανθλίκου κάτω των 13 ετϊν. Εάν είςτε γονζασ ι κθδεμόνασ τζκνου 

νεότερου των 13 ετϊν και ανθςυχείτε πωσ το τζκνο ςασ μπορεί να μασ ζχει παράςχει 

προςωπικά του δεδομζνα, παρακαλϊ επικοινωνιςτε μαηί μασ 

ςτοgnkaterinis@prostasiadedomenon.gr. 

Σχόλιο [RU1]: Υπερςφνδεςμοσ που να 
παραπζμπει ςτθν πολιτικι cookies. 
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Για ποιο ςκοπό χρθςιμοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςυλλζγονται και χρθςιμοποιοφνται για ςυγκεκριμζνουσ και 

ειδικά αναφερόμενουσ μόνο ςκοποφσ. Ειδικότερα:  

 Για λόγουσ επιςτθμονικισ και ιατρικισ ζρευνασ. 

 Για τθν παράδοςθ ιατρικϊν εξετάςεων ι ςτοιχείων του ιατρικοφ ςασ φακζλου ςε 

τρίτουσ. 

 Για τθν επικοινωνία κατά τθν προςυμβατικι διαδικαςία ι κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

 Για τθν εκτζλεςθ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. 

 Για τθν τυχόν δικαςτικι επιδίωξθ αξιϊςεϊν μασ. 

 Για τθν ενθμζρωςθ άλλων φορζων για τθν παρακολοφκθςθ χρόνιων νοςθμάτων. 

 Για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν μασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία 

ζναντι δθμοςίων αρχϊν και φορζων (Εποπτικζσ, Ανεξάρτθτεσ, Αςτυνομικζσ, 

Δικαςτικζσ). 

 Για τθν παροχι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ φροντίδασ υγείασ. 

 Για τθν προςταςία τθσ υγείασ και τθσ ηωισ ςασ ι/και τρίτου. 

 Για τθν ανάπτυξθ και βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν μασ μζςα από τισ 

δραςτθριότθτεσ, τα ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ ςασ. 

 Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του Νοςοκομείου μασ. 

 Για τθ διαχείριςθ των παραπόνων ςασ. 

 Για τθν προςταςία και αςφάλεια των ςυςτθμάτων πλθροφορικισ. 

 Να ςυλλζγουμε ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν επιςκεψιμότθτα τθσ ςελίδασ. 

 Να βελτιϊνουμε το περιεχόμενο του ιςτοτόπου μασ.  

Για την πραγμάτωςη των ςκοπών αυτών θα προβοφμε ςτη ςυλλογή και εν γζνει 

επεξεργαςία μόνο όςων δεδομζνων είναι ςυμβατά με τον ςυγκεκριμζνο κάθε φορά ςκοπό 

τησ επεξεργαςίασ και απολφτωσ απαραίτητα για την επίτευξή του. 



 

Ποιεσ είναι οι νομικζσ βάςεισ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων ςασ 

Οι νομικζσ βάςεισ για τθν επεξεργαςία των δεδομζνων ςασ μποροφν να είναι κατά 

περίπτωςθ: 

 Εκτζλεςθ ςφμβαςθσ (άρκρο 6 παρ. 1 ςτ’ ΓΚΠΔ). Στθν περίπτωςθ αυτι δεν 

υποχρεοφςτε να μασ χορθγιςετε τα δεδομζνα ςασ, ωςτόςο εάν δεν το πράξετε 

ενδεχομζνωσ δε κα είμαςτε ςε κζςθ να επεξεργαςτοφμε το αίτθμά ςασ. 

 Συμμόρφωςθ με ζννομθ υποχρζωςθ του ΓΝΚ (άρκρο 6 παρ. 1 γ’ ΓΚΠΔ). 

 Θ ςυγκατάκεςι ςασ (άρκρο 6 παρ. 1 α’ ΓΚΠΔ). Θ ςυγκατάκεςι ςασ μπορεί να 

ανακλθκεί οποτεδιποτε, χωρίσ όμωσ αναδρομικό αποτζλεςμα. 

 Θ προςταςία των ηωτικϊν ςυμφερόντων του υποκειμζνου ι άλλου φυςικοφ 

προςϊπου(άρκρο 6 παρ. 1 δ’ ΓΚΠΔ). 

 Σκοποί προλθπτικισ ι επαγγελματικισ ιατρικισ, ιατρικισ διάγνωςθσ, παροχισ 

υγειονομικισ ι κοινωνικισ περίκαλψθσ ι κεραπείασ ι διαχείριςθσ υγειονομικϊν 

και κοινωνικϊν ςυςτθμάτων και υπθρεςιϊν (άρκρο 9 παρ. 2 θ’ ΓΚΠΔ). 

 Δθμόςιο ςυμφζρον ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ, όπωσ θ προςταςία ζναντι 

ςοβαρϊν διαςυνοριακϊν απειλϊν κατά τθσ υγείασ ι θ διαςφάλιςθ υψθλϊν 

προτφπων ποιότθτασ και αςφάλειασ τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και των 

φαρμάκων ι των ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων (άρκρο 9 παρ. 2 κ’). 

 Θεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων (άρκρο 9 παρ. 2 ςτ’ ). 

 

ε ποιουσ διαβιβάηουμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα 

 

Τα προςωπικά ςασ δεδομζνα που ςυλλζγουμε ενδζχεται να διαβιβάηονται ςε τρίτα, ειδικά 

εξουςιοδοτθμζνα προσ τοφτο πρόςωπα. Ειδικότερα: 

Πρόςβαςθ ςτα δεδομζνα ςασ μποροφν να ζχουν το Ιατρικό Προςωπικό, αρμόδιοι 

εργαηόμενοι του νοςοκομείου, εξωτερικοί ςυνεργάτεσ που ενεργοφν για λογαριαςμό μασ 

(εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία), οι οποίοι μασ παρζχουν υπθρεςίεσ για τθν καταγραφι και 

αποκικευςθ των ςτοιχείων ςασ ι/και υπθρεςίεσ επικοινωνίασ και εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. 



Όλοι οι εκτελοφντεσ τθν επεξεργαςία για λογαριαςμό του ΓΝΣ δεςμεφονται με τισ 

αντίςτοιχεσ εγγυιςεισ προκειμζνου να διαςφαλιςτοφν θ αςφάλεια, θ ακεραιότθτα και θ 

εμπιςτευτικότθτα των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. 

Τα δεδομζνα ςασ ενδζχεται επίςθσ να διαβιβαςτοφν ςε οποιαδιποτε αρμόδια εποπτικι, 

δθμόςια ι δικαςτικι αρχι, εφόςον αυτό επιβάλλεται από το εκάςτοτε ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο ι από δικαςτικι απόφαςθ. 

Δεν γνωςτοποιοφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα ςε τρίτα μζρθ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

ςε χϊρεσ όπου δεν υπάρχει κατάλλθλο κακεςτϊσ προςταςίασ δεδομζνων. Ωςτόςο, ςε 

περίπτωςθ που χρειαςτεί να πραγματοποιθκεί μια τζτοια μεταφορά δεδομζνων, κα 

λάβουμε κάκε δυνατό μζτρο για να διαςφαλίςουμε ότι τα δεδομζνα ςασ τυγχάνουν 

αςφαλοφσ επεξεργαςίασ. 

 

Τπθρεςίεσ τρίτων μερών που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τισ δικζσ μασ 

υπθρεςίεσ (Links) 

Ενδζχεται εντόσ τθσ ιςτοςελίδασ μασ να προςφζρεται θ δυνατότθτα διαμοιραςμοφ (share) 

ςε Κοινωνικά Δίκτυα (Facebook, Twitter, Instagram, κλπ) και άλλα ςυναφι εργαλεία (όπωσ 

το πεδίο «Για τον πολίτθ – Χριςιμοι Σφνδεςμοι», που ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να 

μεταφερκείτε ςτο διαδικτυακό περιβάλλον του Π.Ο.Υ., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κλπ. ), που ςασ 

επιτρζπουν να μοιραςτείτε τισ δράςεισ ςασ εντόσ τθσ ιςτοςελίδασ με άλλεσ εφαρμογζσ, 

μθχανζσ αναηιτθςθσ,  ιςτοςελίδεσ ι μαηικά μζςα ενθμζρωςθσ, και το αντίςτροφο. Θ χριςθ 

αυτϊν των πλθροφοριϊν, τισ οποίεσ παρζχετε εςείσ ςε αυτά τα τρίτα μζρθ, διζπεται από τισ 

πολιτικζσ προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων εκείνων των μερϊν και όχι από  τθν δικι 

μασ πολιτικι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. Το ΓΝΚ δεν ευκφνεται για τισ πολιτικζσ 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων αυτϊν των τρίτων μερϊν ι για τθν ςυμμόρφωςι τουσ 

ςε αυτζσ. 

Παρακαλοφμε ανατρζξτε ςτισ πολιτικζσ απορριτου των τρίτων μερϊν για περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ ςχετικά με το πϊσ χειρίηονται τα δεδομζνα ςασ. Θ παροφςα πολιτικι 

προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων δεν ιςχφει όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ του χριςτθ ςε 

άλλεσ ιςτοςελίδεσ. 

 

Σα δικαιώματά ςασ  



Τα δικαιϊματα ςασ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν είναι τα εξισ: 

 Δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα προςωπικά ςασ δεδομζνα που επεξεργαηόμαςτε. 

 Δικαίωμα διόρκωςθσ ελλιπϊν ι ανακριβϊν ςασ δεδομζνων που διατθρεί το ΓΝΚ. 

 Δικαίωμα διαγραφισ των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων. 

 Δικαίωμα περιοριςμοφ τθσ Επεξεργαςίασ των δεδομζνων. 

 Δικαίωμα φορθτότθτασ των δεδομζνων ςε εςάσ ι ςε τρίτουσ. Μπορείτε να 

λαμβάνετε, τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που ςασ αφοροφν, ςε δομθμζνο, 

κοινϊσ χρθςιμοποιοφμενο και αναγνϊςιμο από μθχανιματα μορφότυπο, κακϊσ 

και να τα διαβιβάηετε, υπό τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ, ςε άλλον υπεφκυνο 

επεξεργαςίασ αρκεί αυτό να μθν επθρεάηει  δυςμενϊσ τα δικαιϊματα και τισ 

ελευκερίεσ άλλων (μόνο για αυτοματοποιθμζνθ επεξεργαςία  πλθροφοριϊν τισ 

οποίεσ μασ παρείχατε με τθ ςυγκατάκεςι ςασ ι για τθν εκτζλεςθ τθσ μεταξφ μασ 

ςφμβαςθσ). 

 Δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν επεξεργαςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, ανά 

πάςα ςτιγμι. Το ΓΝΚ δφναται να μθν ικανοποιιςει το εν λόγω δικαίωμά ςασ, 

εφόςον καταδείξει επιτακτικοφσ και νόμιμουσ λόγουσ επεξεργαςίασ που 

υπεριςχφουν των ςυμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευκεριϊν ςασ ι για 

κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ νομικϊν αξιϊςεων. 

 Δικαίωμα ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςισ ςασ οποτεδιποτε, όταν αυτι αποτελεί τθ 

νομικι βάςθ τθσ από μζρουσ μασ επεξεργαςίασ, χωρίσ όμωσ να κίγεται θ 

νομιμότθτα τθσ επεξεργαςίασ μζχρι τθ χρονικι ςτιγμι τθσ ανάκλθςθσ. 

 Δικαίωμα να απευκυνκείτε ςτθν Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα ςε περίπτωςθ που κεωρείτε ότι τα δεδομζνα ςασ υφίςτανται μθ νόμιμθ 

επεξεργαςία (ταχυδρομικι δ/νςθΚθφιςίασ 1-3, Τ.Κ. 115 23, Ακινα, τθλ. 

2106475600, δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr). 

Για οποιαδήποτε επιπλζον πληροφορία, καθώσ και για την άςκηςη των ωσ άνω 

δικαιωμάτων παρακαλοφμε απευθυνθείτε εγγράφωσ ςτη διεφθυνςη 6ο χλμ. Κατερίνησ – 

Αρωνά, Τ.Δ. Νζο Κεραμίδι, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη, τηλζφωνο: 23513-50200, Fax:  23513-

50115 ή την ηλεκτρονική διεφθυνςη(emai)l: gnkaterinis@prostasiadedomenon.gr. Κατά 
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κανόνα, το αίτημά ςασ θα ικανοποιείται, εντός μηνός από την παραλαβή του. Οι 

πληροφορίεσ που ςασ παρζχουμε, κάθε ανακοίνωςη καθώσ και όλεσ οι ενζργειεσ ςτισ 

οποίεσ προβαίνουμε κατά τα άρθρα 15 ζωσ 22 και 34 ΓΚΠΔ, παρζχονται δωρεάν. 

 

 

Αςφάλεια και Διατιρθςθ των Προςωπικών ςασ δεδομζνων 

Διατθροφμε τα προςωπικά ςασ δεδομζνα μόνο για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται για 

τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων, ιτοι όςο διαρκεί θ μεταξφ μασ ςφμβαςθ, θ 

ςυναίνεςι ςασ, οι νομικζσ μασ υποχρεϊςεισ (όπωσ θ τιρθςθ για φορολογικοφσ ςκοποφσ) 

και το ζννομό μασ ςυμφζρον ανά περίπτωςθ. 

Θ διαδικαςία επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων διεξάγεται με τρόπο που να 

διαςφαλίηεται το απόρρθτο αυτισ. Το ΓΝΚ εφαρμόηει κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά 

μζτρα προκειμζνου να διαςφαλίηεται το κατάλλθλο επίπεδο αςφάλειασ των δεδομζνων 

ςασ ζναντι των κινδφνων από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, 

απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ και κάκε άλλθ μορφι ακζμιτθσ επεξεργαςίασ. 

Τα δεδομζνα που μασ παρζχετε προςτατεφονται με κατάλλθλεσ τεχνικζσ αςφάλειασ 

πλθροφοριϊν για τθν εξαςφάλιςθ τόςο τθσ αςφαλοφσ μεταφοράσ τουσ μζςω του 

διαδικτφου, όςο τθσ αςφαλοφσ αποκικευςθσ ςε Πλθροφοριακά Συςτιματα. 

Απαιτοφμε από όλα τα τρίτα μζρθ που ενδζχεται να επεξεργαςτοφν προςωπικά ςασ 

δεδομζνα να διακζτουν τα κατάλλθλα μζτρα τεχνικισ και επιχειρθςιακισ αςφάλειασ για 

τθν προςταςία των προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία τθσ Ελλάδασ 

και τθσ ΕΕ για τθν προςταςία των δεδομζνων. 

 

Ειδικζσ κατθγορίεσ δεδομζνων 

Το ΓΝΚ   διατθρεί και επεξεργάηεται ειδικισ κατθγορίασ δεδομζνα, ιτοι ιατρικό ιςτορικό, 

ιατρικζσ εξετάςεισ, ιατρικζσ πράξεισ που προςκομίηονται από τον αςκενι ι ζτερο φυςικό ι 

νομικό πρόςωπο ωσ νόμιμοσ αντιπρόςωποσ του αςκενι, με βάςθ τθν παροχι υπθρεςιϊν 

προλθπτικισ ι επαγγελματικισ ιατρικισ, τθν ιατρικι διάγνωςθ και τθ διαφφλαξθ των 

ηωτικϊν ςασ ςυμφερόντων.  



Το προςωπικό του Νοςοκομείου ςυλλζγει, καταχωρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά ςασ 

δεδομζνα και τα δεδομζνα που άπτονται τθσ κατάςταςθσ τθσ υγείασ ςασ, ζτςι όπωσ αυτά 

προκφπτουν από τθ λιψθ του ιατρικοφ ςασ ιςτορικοφ, κατά τθν ειςαγωγι ςασ και τθν 

πορεία τθσ νοςθλείασ ςασ, από τα αιτιματά ςασ διενζργεια ιατρικϊν πράξεων κακϊσ και 

από τα αποτελζςματα των διαγνωςτικϊν και κλινικϊν ελζγχων που πραγματοποιοφνται ςτο 

πλαίςιο τθσ αντιμετϊπιςθσ ςασ ωσ αςκενοφσ, προκειμζνου για τθν παροχι ιατρικϊν και 

νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν προσ το πρόςωπό ςασ, λαμβάνοντασ κάκε ενδεδειγμζνο και 

κατάλλθλο μζτρο για τθν διαφφλαξθ του απορριτου των πλθροφοριϊν αυτϊν. Τα 

δεδομζνα υγείασ που μασ παρζχετε και επεξεργάηονται από το ιατρικό και νοςθλευτικό 

προςωπικό καλφπτονται επίςθσ από τισ διατάξεισ απορριτου του Κϊδικα Ιατρικισ 

Δεοντολογίασ και του Νοςθλευτικοφ Κϊδικα, ωσ ιςχφουν. 

 

Ενθμζρωςθ τθσ παροφςασ πολιτικισ 

Η τελευταία ενημζρωςη τησ παροφςασ πολιτικήσ πραγματοποιήθηκε ςτισ  30/07/2021. 

 Σασ ενθμερϊνουμε ότι αυτι θ πολιτικι ενδζχεται να αλλάξει κατά περιόδουσ. 

Εφόςον αποφαςίςουμε να αλλάξουμε τθν πολιτικι μασ κα ςασ ενθμερϊςουμε 

μζςω ειδοποιιςεων που κα εμφανίηονται ςτο site μασ. 

 Εφόςον αποφαςίςουμε να διαφοροποιιςουμε ουςιωδϊσ τθν επεξεργαςία των 

προςωπικϊν ςασ δεδομζνων, κα λάβετε προθγοφμενθ ενθμζρωςθ ι, όπου 

απαιτείται, κα ηθτθκεί θ ςυγκατάκεςι ςασ πριν τθν εφαρμογι τθσ νζασ πολιτικισ. 

 

Επικοινωνία 

Για οποιαδιποτε απορία ι ςχόλιο αναφορικά με τθν παροφςα πολιτικι μασ, κακϊσ και τισ 

πρακτικζσ που ακολουκοφμε, παρακαλοφμε μθν διςτάςετε να επικοινωνιςετε μαηί μασ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: gnkaterinis@prostasiadedomenon.gr. 
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