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Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ GENOMEDICA 

 
Στο διαγνωςτικό εργαςτήριο GENOMEDICA ςεβόμαςτε απόλυτα την ιδιωτικότητα ςασ και το 
αποδεικνύουμε. 
Έτςι, ςε ςυμμόρφωςη με την Εθνική και Ευρωπαΰκή νομοθεςία για τα προςωπικά δεδομένα 
έχουμε λάβει ςειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων όπωσ θα δείτε αναλυτικά και ςτο 
κείμενο που ακολουθεί. 
Η παρούςα Πολιτική Προςταςίασ Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα τησ GENOMEDICA 
αφορά το ςύνολο των προςωπικών ςασ δεδομένων που επεξεργάζεται το Εργαςτήριο μασ 
κατά την παροχή υπηρεςιών υγείασ ςε εςάσ. 
 

Στην παρούςα Πολιτική θα ενημερωθείτε ςυγκεκριμένα για: 
 

το είδοσ των προςωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργαςίασ από εμάσ 

τη νόμιμη βάςη τησ επεξεργαςίασ 

το χρονικό διάςτημα διατήρηςησ των δεδομένων 

τουσ αποδέκτεσ των προςωπικών δεδομένων 

τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξαςφαλίςουμε τησ ιδιωτικότητάσ ςασ 

 

 

 

Σί είδουσ Δεδομένα επεξεργαζόμαςτε 

Η GENOMEDICA ϋχοντασ ωσ αποκλειςτικό ςκοπό τησ την παροχό ιατρικών υπηρεςιών ςε εςϊσ με το 

καλύτερο δυνατό αποτϋλεςμα, ςυγκεντρώνει και ςυλλϋγει μόνο όςα προςωπικϊ δεδομϋνα 

απαιτούνται για την ταυτοπούηςό ςασ (ονοματεπώνυμο, τηλϋφωνο, διεύθυνςη, φύλο, ΑΜΚΑ) αλλϊ και 

όςα δεδομϋνα απαιτούνται από την ιατρικό νομοθεςύα (ςτοιχεύα αςφϊλιςησ, ιατρικό ιςτορικό). 

Επιπλϋον, κατόπιν δικό ςασ ςυναύνεςησ, αποθηκεύουμε τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ των οικεύων ςασ, τα 

οπούα ςασ διαβεβαιώνουμε ότι θα χρηςιμοποιηθούν μόνο ςε περύπτωςη ϋκτακτησ ανϊγκησ ενώ ςτην 

περύπτωςη που η επύςκεψη  πραγματοποιεύται με παραπεμπτικό Ιδιώτη Ιατρού, ενημερώνουμε τον 

τελευταύο για τα αποτελϋςματα των εξετϊςεων ςασ, μόνο όταν αυτό κριθεύ αναγκαύο και για ςκοπούσ 

ορθόσ ιατρικόσ γνωμϊτευςησ ό για λόγουσ προςταςύασ τησ υγεύασ ςασ ςε περύπτωςη εκτϊκτων 

περιςτατικών. 

Για οποιαδόποτε πληροφορύα ό απορύα ςχετικϊ με τα δεδομϋνα που επεξεργαζόμαςτε, ανατρϋξτε ςτην 

ιςτοςελύδα μασ http://www.genomedica.gr/ 

Ποια η Νόμιμη βάςη για την επεξεργαςία των δεδομένων ςασ 

Η GENOMEDICA επεξεργϊζεται μόνο τα ςτοιχειώδη προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα (δημογραφικϊ 

ςτοιχεύα) κατϊ την επύςκεψη ςασ ςτο Διαγνωςτικό μασ, καθώσ και όςα προςωπικϊ δεδομϋνα κρύνονται 

απαραύτητα για την παροχό των ιατρικών υπηρεςιών που εςεύσ επιθυμεύτε. Συνεπώσ η ςυμφωνύα 

παροχόσ ιατρικών υπηρεςιών αποτελεύ τη νόμιμη βϊςη για την επεξεργαςύα των δεδομϋνων ςασ. 

Ποιο είναι το Χρονικό διάςτημα διατήρηςησ των δεδομένων ςασ 

Θα πρϋπει να γνωρύζετε ότι τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα διατηρούνται από το Διαγνωςτικό μασ για 

χρονικό διϊςτημα 10 ετών ςύμφωνα με όςα ορύζει η εθνικό νομοθεςύα ενώ με την πϊροδο του 

ανωτϋρω χρονικού διαςτόματοσ  διαγρϊφουμε με τον αςφαλϋςτερο δυνατό τρόπο τα δεδομϋνα αυτϊ. 
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Κατ’ εξαύρεςη, το Διαγνωςτικό μασ διατηρεύ τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα για χρονικό διϊςτημα 

μεγαλύτερο των 10 ετών, μόνο ςτην περύπτωςη που αυτό κρύνεται απολύτωσ απαραύτητο για την 
εξυπηρϋτηςη των εννόμων ςυμφερόντων ό για τη ςυμμόρφωςη με τισ νόμιμεσ υποχρεώςεισ μασ. Εύναι 

αυτονόητο ότι ςτην τελευταύα αυτό περύπτωςη θα λϊβετε ϊμεςα ςχετικό ενημϋρωςη. 

Ποιοι είναι οι αποδέκτεσ των προςωπικών ςασ δεδομένων 

Η GENOMEDICA μοιρϊζεται τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα με τρεισ κατηγορύεσ αποδεκτών:  

Παρόχουσ ιατρικών 
υπηρεςιών/ςυνεργάτεσ 

τησ 
 

Η GENOMEDICA ςυνεργϊζεται με τρύτουσ, εξωτερικούσ ςυνεργϊτεσ 
(όπωσ μηχανικούσ πληροφορικόσ, ιατρούσ, παρόχουσ υπηρεςιών υγεύασ 
– εργαςτόρια αναφορϊσ), οι οπούοι προβαύνουν ςε επεξεργαςύα 
προςωπικών δεδομϋνων ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Διαγνωςτικού Εργαςτηρύου, δυνϊμει ιςχυρών ςυμβατικών δεςμεύςεων. 
Οι εξωτερικού μασ ςυνεργϊτεσ ϋχουν επιλεγεύ βϊςει του υψηλού 
επιπϋδου αςφαλεύασ που προςφϋρουν αναφορικϊ με τουσ κινδύνουσ 
που ενδεχομϋνωσ να εμφανιςτούν ςχετικϊ με την προςταςύα των  
προςωπικών ςασ δεδομϋνων.  

 
Τρίτουσ παρόχουσ 
υπηρεςιών υγείασ 

 

Η  GENOMEDICA κοινοποιεύ τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα ςε τρύτουσ 
αποδϋκτεσ (με τουσ οπούουσ δεν διατηρεύ ςυνεργαςύα) μόνο ςτισ 
ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 
 Σε περύπτωςη που η κοινοπούηςη απαιτεύται ςτο πλαύςιο 
αςφαλιςτικόσ ςύμβαςησ που διατηρεύτε με    ςυγκεκριμϋνη αςφαλιςτικό 
εταιρεύα και εντόσ των προώποθϋςεων που τύθενται ςτη ςύμβαςη αυτό 
 Για λόγουσ διαφύλαξησ ζωτικών ςασ ςυμφερόντων  
 Σε περύπτωςη που απαιτεύται από ςυγκεκριμϋνη νομοθετικό 
διϊταξη. 

 
Τρίτουσ παρόχουσ 

κατόπιν αιτήματοσ του 
εξεταζόμενου 

 

Η GENOMEDICA κοινοποιεύ τα προςωπικϊ ςασ δεδομϋνα ςε τρύτουσ 
παρόχουσ υπηρεςιών υγεύασ μόνο κατόπιν υποβολόσ δικού ςασ 
ςχετικού, γραπτού αιτόματοσ. Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ 
με τον τρόπο διαβύβαςησ των προςωπικών ςασ δεδομϋνων ςε τρύτουσ, 
μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτην ιςτοςελύδα μασ ό να επικοινωνόςετε με τη 
Γραμματεύα του Εργαςτηρύου μασ. 

 
 

Διευκρινίζεται ότι η GENOMEDICA ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διαχείριςη των προςωπικών 

ςασ δεδομένων από τρίτουσ. 

Πιθανή Καταγραφή ενεργειών ή πράξεών ςασ 

Ενδϋχεται να καταγρϊφουμε και να τηρούμε τισ ςυνομιλύεσ που ϋχετε με τo Διαγνωςτικό μασ Κϋντρo - 

ςυμπεριλαμβανομϋνων επιςτολών, μηνυμϊτων ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου ό και οποιωνδόποτε 

ϊλλων μορφών επικοινωνύασ. Τισ καταγραφϋσ αυτϋσ αξιοποιούμε για να αξιολογόςουμε, αναλύςουμε 

και βελτιώςουμε τισ υπηρεςύεσ μασ, να εκπαιδεύςουμε το προςωπικό μασ, να διαχειριςτούμε ό να 

προλαμβϊνουμε ενδεχόμενουσ κινδύνουσ και να εντοπύςουμε απϊτη και ϊλλεσ εγκληματικϋσ πρϊξεισ. 

Ενδϋχεται να ςυλλϋξουμε επιπρόςθετεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με αυτϋσ τισ επικοινωνύεσ, π.χ. 

τηλεφωνικούσ αριθμούσ από τουσ οπούουσ μασ καλεύτε και πληροφορύεσ για τισ ςυςκευϋσ ό το 

λογιςμικό που χρηςιμοποιεύτε, μόνο εφόςον αυτό κρύνεται αναγκαύο για τουσ παραπϊνω ςκοπούσ. 

Δέςμευςη Αςφάλειασ των δεδομένων ςασ 

Η εξαςφϊλιςη τησ αςφαλούσ διατόρηςησ των προςωπικών ςασ δεδομϋνων  αποτελεύ για εμϊσ βαςικό 

προτεραιότητα. 
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Η GENOMEDICA ϋχει λϊβει και εφαρμόζει τα κατϊλληλα μϋτρα για την διαςφϊλιςη τησ προςταςύασ 

των προςωπικών ςασ δεδομϋνων. Τα μϋτρα αυτϊ ανϊ περύπτωςη περιλαμβϊνουν ϋλεγχο 

προςβαςιμότητασ ςτα δεδομϋνα (role based access control), ψευδωνυμοπούηςη, κρυπτογρϊφηςη, 

τακτικϊ backups των δεδομϋνων ςασ, φύλαξη των απεικονιςτικών ςασ εξετϊςεων ςε PACS, καθώσ και 

ϊλλα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα. 

Σα δικαιώματά ςασ 

Τα δικαιώματα που μπορεύτε να αςκόςετε εύναι τα εξόσ : 

Δικαύωμα Πρόςβαςησ ςτα δεδομϋνα ςασ 
 

Δικαύωμα Διόρθωςησ των δεδομϋνων ςασ ςε περύπτωςη ανακρύβειασ 
 

Δικαύωμα Διαγραφόσ των δεδομϋνων ςασ ςε ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ 
 

Δικαύωμα Περιοριςμού τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων ςασ 
 

Δικαύωμα Εναντύωςησ ςτην επεξεργαςύα των δεδομϋνων ςασ 
 

Δικαύωμα Διαβύβαςησ των δεδομϋνων ςασ ςε ϊλλο πϊροχο υπηρεςιών (π.χ ϊλλο διαγνωςτικό 
κϋντρο) 

 
Δικαύωμα Καταγγελύασ ςτην Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού Χαρακτόρα ςε περύπτωςη 

ατυχούσ ςυμβϊντοσ παραβύαςησ των δεδομϋνων ςασ 
 

 

Η GENOMEDICA θα απαντόςει ςτα ωσ ϊνω αιτόματϊ ςασ εντόσ μηνόσ από την παραλαβό τουσ, 

εξαιρετικϊ δε αυτό η προθεςμύα μπορεύ να παραταθεύ κατϊ 2 μόνεσ, εφόςον απαιτεύται περαιτϋρω 

χρόνοσ λόγω πολυπλοκότητασ του αιτόματοσ. 

Σε περύπτωςη που χρειϊζεςτε οποιαδόποτε διευκρύνιςη ό περαιτϋρω πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα 

ανωτϋρω δικαιώματα ςασ, μπορεύτε να επικοινωνόςετε με τη Γραμματεύα του Εργαςτηρύου μασ 
(ςτοιχεύα επικοινωνύασ παρακϊτω). 

 

ασ γνωςτοποιούμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτημα ςασ απαςχολεί 

ςχετικά με την αςφάλεια των δεδομένων ςασ με το Διαγνωςτικό μασ Εργαςτήριο ςτον 

τηλεφωνικό αριθμό: 210-4182681 και ςτο email: info@genomedica.gr 

Τπεύθυνοσ επεξεργαςίασ προςωπικών δεδομένων έχει οριςτεί η εταιρεία Privacy Advocate 

(email επικοινωνίασ: dpo.genomedica@gmail.com) 

Εάν δεν μείνετε πλήρωσ ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργαςίασ των δεδομένων ςασ, 

μπορείτε να υποβάλετε ςχετική καταγγελία ςτην Αρχή Προςταςίασ Δεδομένων Προςωπικού 

Χαρακτήρα. Ωςτόςο, θα χαρούμε να μασ δώςετε την ευκαιρία να επιλύςουμε οποιοδήποτε 

παράπονο ςασ το ςυντομότερο δυνατό, πριν προβείτε ςε καταγγελία ενώπιον τησ Αρχήσ 

Προςταςίασ Δεδομένων Προςωπικού Χαρακτήρα. 


