
“ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ - ΜΟΝ. ΝΑΟΥΣΑΣ”  

Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας συμμορφούμενο προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ ήδη από τις 25 Μαΐου 2018 θεσπίζει την 

ακόλουθη Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων, με γνώμονες αφενός την προστασία 

της ιδιωτικότητας των ληπτών υπηρεσιών υγείας, των επισκεπτών και των εν γένει 

συναλλασσόμενων με αυτό.  

Στόχος της νέας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων είναι η διασφάλιση του 

υψηλού επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας και η απαρέγκλιτη τήρηση του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου.  

Σε αυτό το πλαίσιο, το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας συλλέγει και διατηρεί δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα των φυσικών προσώπων που το επισκέπτονται και νοσηλεύονται σε αυτό, αποκλειστικά 

και μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο και συνάμα νόμιμο, βάσει ρητώς καθορισμένων σκοπών 

όπως αναφέρονται στο οικείο νομοθετικό πλαίσιο. Σε περίπτωση δε που τα ανωτέρω δεδομένα 

τύχουν επεξεργασίας, αυτή είναι σύννομη και θεμιτή, λαμβάνει χώρα με τρόπο διαφανή, ώστε να 

είναι διασφαλισμένη η ακεραιότητα και η αδυναμία διαρροής τους. Για τους λόγους αυτούς, το 

Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας μετέρχεται μέσα πρόσφορα, κατάλληλα και αναλογικά, προκειμένου 

να μην υπερακοντίζει η διαδικασία το σκοπό. Τα παραπάνω τηρούνται επακριβώς δυνάμει ειδικών 

πρωτοκόλλων και οι ενδιαφερόμενοι έχουν πάντα την απαιτούμενη ενημέρωση.  

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας (για τους σκοπούς του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679) είναι: 
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- Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση του κοινού που απευθύνεται στο 

Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θεσπίζονται 

δυνάμει του νέου νομικού πλαισίου. Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας συλλέγει, διατηρεί 

και επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν προσωπικά στοιχεία των ασθενών, που 

παρέχονται από τους ίδιους ή από τους ασφαλιστικούς τους φορείς, είτε δεδομένα υγείας 

που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών και του φακέλου ασθενούς που τηρείται.  

Η τήρηση των παραπάνω γίνεται με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικότητας των 

ασθενών, συνοδών, οικείων τους και κάθε είδους νόμιμου συμπαραστάτη τους.  

Σημειώνεται ότι το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και 

να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, εντός του 

νομοθετικού πλαισίου. Σε περίπτωση αλλαγών, αυτές θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου.  
 

- Ορισμοί 

Υπό το πρίσμα της παρούσας πολιτικής, οι όροι που χρησιμοποιούνται αποδίδονται ως 

κάτωθι: 

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 

ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, 
 

«γενετικά δεδομένα» είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν γενετικά 

χαρακτηριστικά που αφορούν γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που 

κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού 

δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες 

σχετικά με τη φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου,  
 

«δεδομένα που αφορούν την υγεία» είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 

σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης, 

της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες 

σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, 
 

«ειδικής κατηγορίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι μεταξύ άλλων τα γενετικά 

βιομετρικά και τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία, 

 

«επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, 

προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, 

διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή 

καταστροφή, 
 

«υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι 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 

επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

«εκτελών την επεξεργασία» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του 

υπευθύνου επεξεργασίας.  



- Ισχύον νομοθετικό πλαίσιο 

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής νοείται ο Γενικός Κανονισμός 

Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 

και κάθε εφαρμοστικός κανονισμός ή νόμος του Κανονισμού.  

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι η παρούσα πολιτική συνάδει και δεν είναι αντίθετη με: 

- το ελληνικό Σύνταγμα  

- το ν. 3418/2005 - Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (ΚΙΔ) 

- το ν. 2071/1992 – Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας 

- τα σχετικά κανονιστικά διατάγματα και διοικητικές πράξεις δυνάμει του άρθρου 43 Σ, όπως 

και Υπουργικές Αποφάσεις 

Συνεπώς, δεν επηρεάζεται η ισχύς του άρθρου 14 παρ. 4 ν. 3418/2005 (ΚΙΔ) σχετικά με το 

χρόνο διατήρησης των δεδομένων.  

- Σκοποί και στόχοι της παρούσας πολιτικής 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Η 

επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται αποκλειστικά για έναν από τους παρακάτω λόγους 

(νομικές βάσεις): 

1) Για τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου σε έννομες υποχρεώσεις του 

2) Για την επίτευξη των έννομων συμφερόντων του 

3) Σε περίπτωση που ο ασθενής ή οι οικείοι του έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους 

4) Για τη διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων των ασθενών 

5) Για την εκπλήρωση καθήκοντος που απορρέει από υποχρέωση απορρέουσα από δημόσιο 

συμφέρον 

6) Για την εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο 

κοινωνικής ασφάλισης,  

7) Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Νοσοκομείου, ή σε 

περίπτωση δικαστικής εντολής 

8) Για ζητήματα που άπτονται ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή 

θεραπείας 

9) Για ζητήματα ιατρικού ερευνητικού ενδιαφέροντος ζητάται ειδικότερη συναίνεση του 

υποκειμένου 

*Όσον αφορά στα δεδομένα ειδικής κατηγορίας, δηλαδή στο ιατρικό ιστορικό, τις ιατρικές 

εξετάσεις, τις ιατρικές πράξεις που προσκομίζονται από τον ασθενή ή για λογαριασμό του και 

τα ιατρικά δεδομένα που προκύπτουν από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών, όπως επίσης 

και την ιατρική διάγνωση αυτά διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τη 

διαφύλαξη των ζωτικών συμφερόντων του ασθενούς ή/και ύστερα από τη ρητή συγκατάθεσή 

του. Τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας είναι δυνατό να αποδοθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς 

ασφαλιστικούς φορείς, ανάλογα με τη σχέση του ασφαλιζόμενου με τον φορέα. Ομοίως, 

διαβίβαση προβλέπεται και σε περιπτώσεις δικαστικής διαταγής στο πλαίσιο δικανικής 



διαδικασίας. Τέλος, είναι δυνατή η διαβίβαση και σε φορολογικές αρχές σε περίπτωση κατά 

την οποία υπάρχει βεβαιωμένο δημόσιο συμφέρον προς τούτο.* 

- Δικαιώματα που απορρέουν από την προστασία προσωπικών δεδομένων 

α) Δικαίωμα πρόσβασης, ήτοι να ενημερώνεται ο ασθενής για το ποια δεδομένα έχουν 

συλλεχθεί ή υφίστανται επεξεργασία από το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας, την προέλευσή 

τους, τους σκοπούς και τη νομική βάση επεξεργασίας τους, τους τυχόν αποδέκτες ή τις 

κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων, ιδίως σε τρίτες χώρες, καθώς και το χρόνο 

τήρησής τους. 

β) Δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών δεδομένων, ώστε να καταστούν πλήρη, 

υποβάλλοντας σχετική δήλωση με τα πλήρη και ορθά προσωπικά δεδομένα.  

γ) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων στις εξής περιπτώσεις: α) όταν τα 

προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο 

συνελέγησαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, β) όταν υπάρχει ανάκληση της συγκατάθεσης 

στην οποία στηρίχθηκε η μέχρι πρότινος επεξεργασία των δεδομένων και δεν υπάρχει 

εναλλακτική νομική βάση επεξεργασίας, γ) σε περίπτωση που διαπιστωθεί νομική συγγνωστή 

πλάνη. 

δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας νοείται όταν: α) αμφισβητηθεί η ακρίβεια των 

δεδομένων που τηρούνται και μέχρι επαλήθευσής του, β) όταν αντί της διαγραφής ζητάται ο 

περιορισμός της επεξεργασίας ad hoc. 

ε) Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης στην επεξεργασία των δεδομένων, νοείται μόνο εάν δεν 

υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι να κατισχύουν των 

συμφερόντων, των δικαιωμάτων και ελευθεριών του ιδιώτη.  

στ) Δικαίωμα ανάκλησης ανά πάσα στιγμή της δοθείσας συγκατάθεσης, χωρίς αναδρομικότητα 

(ex nunc).  

ζ) Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

(Α.Π.Δ.Π.Χ.) νοείται σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνεται από το υποκείμενο πως 

προσβάλλονται τα ως άνω δικαιώματα.  

 

 


