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Δήλωση προστασίας απορρήτου δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR 

 
H ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ δεσμεύεται να προστατεύει την 

ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με 

εσάς. 

 
Ποιος είναι ο σκοπός του παρόντος εγγράφου; 

 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ασφάλεια 

των δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουμε. 

 

H ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ της ΓΥΝΑΙΚΑΣ ως ένας πάροχος υγείας με 

ευθύνη για την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών 

κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμεύεται να προστατεύει την 

ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των δεδομένων αυτών. 

 

Η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και ο σωστός 

τρόπος χειρισμού τους είναι πολύ σημαντικός για εμάς ώστε να συνεχίσετε να μας 

εμπιστευόσαστε και εμείς να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε 

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 

 

Είναι σημαντικό να διαβάσετε την παρούσα δήλωση προστασίας απορρήτου, μαζί με 

τυχόν άλλη δήλωση προστασίας απορρήτου που μπορεί να σας παρέχουμε σε 

συγκεκριμένες περιστάσεις, όταν συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές 

πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς, έτσι ώστε να γνωρίζετε τον τρόπο και τον 

λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές. 

 
Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

 

Δηλώνουμε ότι συμμορφωνόμαστε με τον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

Οι προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς:  

 

• Χρησιμοποιούνται νόμιμα, δίκαια και με διαφανή τρόπο.  

 

• Συλλέγονται μόνο για έγκυρους σκοπούς για τους οποίους σας έχουμε 

ενημερώσει και δεν χρησιμοποιούνται με κανένα άλλο τρόπο που είναι 

ασύμβατος με τους σκοπούς αυτούς.  

 

• Περιορίζονται μόνο στους σκοπούς αυτούς.  

 

• Είναι ακριβείς και ενημερώνονται.  
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• Διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για τους σκοπούς για τους 

οποίους σας έχουμε ενημερώσει.  

 

• Τηρούνται ασφαλώς. 

 
Το είδος των πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς 

 

Ως προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες νοούνται οποιεσδήποτε 

πληροφορίες σχετικά με ένα άτομο από τις οποίες μπορεί να αναγνωριστεί το άτομο 

αυτό. Δεν συμπεριλαμβάνουν δεδομένα στα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα 

(ανώνυμα δεδομένα).  

 

Μπορούμε να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις 

ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών σχετικά με εσάς:  

 

• Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμούς 

τηλεφώνου και προσωπικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

• Παροχή υπηρεσιών και άλλα συναλλακτικά στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

  

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε, να αποθηκεύσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις 

ακόλουθες «ειδικές κατηγορίες» πιο ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών σχετικά 

με εσάς:  

 

• ημερομηνία γέννησης και πληροφορίες υγείας σχετικά με εσάς, τον σύντροφό σας 

και τις οικογένειές σας. 

 
Με ποιον τρόπο συλλέγονται οι προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε 
σχετικά με εσάς;  
 

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς μέσω της συμπλήρωσης 

σχετικού ερωτηματολογίου καθώς και σχετικών ερωτήσεων του ιατρικού και μη 

ιατρικού προσωπικού του κέντρου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στους χώρους 

μας. 

Θα συλλέξουμε πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς στην πορεία της 

εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή την 

δική σας συναίνεση. 

 
Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με εσάς  
 

Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς μόνο όταν μας 

επιτρέπεται από τον νόμο. Συνηθέστερα, θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικές 

πληροφορίες σχετικά με εσάς στις ακόλουθες περιστάσεις:  
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1. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες υγείας για τις 

οποίες μας επισκεφθήκατε 

2. Όπου είναι αναγκαίο για τα νόμιμα συμφέροντά μας (ή αυτά κάποιου τρίτου) 

και τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των 

συμφερόντων αυτών.  

3. Σε περιπτώσεις που πρέπει να συμμορφωθούμε με μία νομική υποχρέωση. 

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε 

σχετικά με εσάς στις ακόλουθες καταστάσεις, οι οποίες είναι μάλλον σπάνιες:  

1. Σε περιπτώσεις που πρέπει να προστατέψουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα (ή τα 

ζωτικά συμφέροντα κάποιου άλλου).  

2. Σε περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για το δημόσιο συμφέρον. 

 
Καταστάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές 
πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς  
 

Χρειαζόμαστε όλες τις κατηγορίες των πληροφοριών που αναφέρονται ανωτέρω κύρια 

για να μας επιτραπεί να εκτελέσουμε τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες μας 

επισκεφθήκατε και για να μας επιτραπεί να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις.  

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες που 

τηρούμε σχετικά με εσάς για να επιδιώξουμε νόμιμα συμφέροντα δικά μας ή τρίτων, 

υπό τον όρο ότι τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν 

των συμφερόντων αυτών. Οι καταστάσεις στις οποίες θα επεξεργαστούμε τις 

προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς αναφέρονται στη συνέχεια. 

• Διαχείριση και εκτέλεση των υπηρεσιών υγείας για τις οποίες μας 

επισκεφθήκατε.  

• Αποστολή σε εσάς αποτελεσμάτων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 

εμάς ή απεστάλησαν από εμάς με δική σας συγκατάθεση σε συνεργαζόμενα 

εργαστήρια  

• Αποστολή αποτελεσμάτων εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν σε εμάς στο 

προσωπικό σας ιατρό μετά από σχετική συγκατάθεσή σας. 

 

Κάποιοι από τους ανωτέρω λόγους επεξεργασίας επικαλύπτονται και μπορεί να 

υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί λόγοι οι οποίοι αιτιολογούν την χρήση από εμάς των 

προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς. 

 
Αλλαγή σκοπού  
 
Θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς μόνο 

για τους σκοπούς για τους οποίους τις έχουμε συλλέξει, εκτός εάν θεωρούμε εύλογα 
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ότι πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για άλλο λόγο και ότι ο λόγος αυτός είναι 

συμβατός με τον αρχικό σκοπό.  

Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε 

σχετικά με εσάς για μη συναφή σκοπό, θα σας ειδοποιήσουμε και θα εξηγήσουμε τη 

νομική βάση που μας επιτρέπει να το πράξουμε.  
 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορεί να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες που 
τηρούμε σχετικά με εσάς χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή σας, σύμφωνα με τους ανωτέρω 
κανόνες, όπου αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο. 

 
 
Κοινοποίηση δεδομένων  
 

Για τη διαχείριση ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι σε εσάς, μπορεί 

να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς σε 

εμπλεκόμενους τρίτους παρόχους υπηρεσιών και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, όπως θα είναι αναγκαίο.  

 

Απαιτούμε από τους τρίτους να σέβονται την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών 

που τηρούμε σχετικά με εσάς και να τις μεταχειρίζονται σύμφωνα με το νόμο.  

 
Δεν μεταβιβάζουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς εκτός 

της ΕΕ.  
 
Γιατί μπορεί να κοινοποιήσετε τις προσωπικές μου πληροφορίες σε 
τρίτους;  
 

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς 

σε τρίτους σε περιπτώσεις που απαιτείται από τον νόμο, σε περιπτώσεις που είναι 

αναγκαίο για την εκτέλεση των υπηρεσιών υγείας για τις οποίες μας επισκεφθήκατε 

και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη σας ή σε περιπτώσεις που έχουμε άλλο νόμιμο 

συμφέρον να το πράξουμε. 

 
 

Πόσο ασφαλείς είναι οι πληροφορίες μου με τρίτους παρόχους υπηρεσιών;  
 

Όλοι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 

ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με 

εσάς σύμφωνα με τις πολιτικές μας.  

 

Δεν επιτρέπουμε στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας να χρησιμοποιούν τα 

προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς. Τους επιτρέπουμε μόνο την 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς και 

σύμφωνα με τις οδηγίες μας. 

 
 
Τι γίνεται με άλλους τρίτους;  
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Μπορεί να χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε 

σχετικά με εσάς σε κάποια δημόσια αρχή ή προς συμμόρφωσή μας με τον νόμο. 

 

 
Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων  
 

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών 

σας.  

 
Τρίτοι θα επεξεργάζονται τις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς 

μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και στις περιπτώσεις που έχουν συμφωνήσει να 

χειρίζονται τις πληροφορίες εμπιστευτικά και να τις διατηρήσουν ασφαλείς.  

 
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν 

απώλεια, χρήση ή πρόσβαση με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, παραποίηση ή 

γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

 

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε 

σχετικά με εσάς στους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και άλλους τρίτους οι οποίοι 

έχουν επιχειρηματική ανάγκη να γνωρίζουν. Θα επεξεργάζονται τις προσωπικές 

πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς σύμφωνα με τις οδηγίες μας μόνο και 

υπόκεινται σε υποχρέωση τήρησης απορρήτου.  

 
Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε πιθανής 

παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων και θα σας ειδοποιήσουμε καθώς και 

οποιαδήποτε αρμόδια ρυθμιστική αρχή για πιθανή παραβίαση, στις περιπτώσεις που 

θα είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. 

 
 
Διατήρηση δεδομένων  
 
Θα διατηρήσουμε μόνο τα προσωπικά στοιχεία που τηρούμε σχετικά με εσάς για όσο 

χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους 

τα έχουμε συλλέξει, συμπεριλαμβανομένου για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε 

νομικών, λογιστικών ή απαιτήσεων αναφοράς.  

 

Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης των προσωπικών 

πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς, εξετάζουμε την ποσότητα, τη φύση και 

την ευαισθησία των προσωπικών πληροφοριών, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη 

εξουσιοδοτημένη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε 

σχετικά με εσάς, στους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές 

πληροφορίες που τηρούμε σχετικά εσάς και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς 

αυτούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις. 

 
 
Το καθήκον σας να μας ενημερώσετε σχετικά με αλλαγές  

 



                                            ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ & ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 

6 
 

Είναι σημαντικό οι προσωπικές πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς να είναι 

ακριβείς και επίκαιρες. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν οι προσωπικές 

πληροφορίες που τηρούμε σχετικά με εσάς αλλάξουν κατά τη διάρκεια της σχέσης σας 

μαζί μας. 

 
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τις προσωπικές πληροφορίες  
 

Από το νόμο έχετε το δικαίωμα:  

 
• Να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με  

εσάς (κοινώς γνωστό ως “αίτημα πρόσβασης από το Πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται  

τα Δεδομένα”). Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να λάβετε ένα αντίγραφο των 

προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς και να ελέγξετε ότι τα 

επεξεργαζόμαστε νόμιμα.  

 
• Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες  

που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

 
• Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με 

εσάς.  

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε 

τις προσωπικές πληροφορίες στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας λόγος να 

συνεχίσουμε να τις επεξεργαζόμαστε. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μας ζητήσετε να 

σταματήσουμε την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών στις περιπτώσεις που 

επικολλούμεθα νόμιμο επιχειρηματικό συμφέρον και υπάρχει κάτι σχετικά με την 

συγκεκριμένη κατάστασή σας που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην 

επεξεργασία για τον λόγο αυτό. 

 
• Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών που 

τηρούμε σχετικά με εσάς.  

Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητήσετε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών 

σας δεδομένων. 

  

• Να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με 

εσάς σε τρίτον.  

 

Αν θέλετε να ελέγξετε, να επαληθεύσετε, να διορθώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή 

των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς, να εναντιωθείτε στην 

επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να μεταφέρουμε 

αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς σε τρίτον, 

παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εγγράφως. 

 
 
Αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας ιδιωτικού απορρήτου  

 

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε την παρούσα δήλωση προστασίας 

ιδιωτικού απορρήτου ανά πάσα στιγμή.  
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Μπορούμε επίσης να σας ειδοποιούμε με άλλους τρόπους κατά καιρούς σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε σχετικά με εσάς.  

 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση προστασίας 

ιδιωτικού απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Μπέττυ Πέππα μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@mfmhellas.gr 

 


