ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(Κατ’ άρθρον 13 & 7 GDPR 2016/679 Κανονισμού Ε.Ε.)

Τα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζπιιέγεη, δηαηεξεί ζε αξρείν θαη επεμεξγάδεηαη ην
Γεληθό Ννζνθνκείν Άκθηζζαο κε έδξα, Οηθηζκόο Δξνζνρωξίνπ , Τ.Κ. 33100
Άκθηζζα, Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Φωθίδαο, ηειέθωλν 2265022222 θαη email
grhosp@gnamfissas.gr.
Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, ζην πιαίζην ηεο ελαξκόληζεο κε ην ηζρύνλ
Θεζκηθό, Ννκηθό θαη Καλνληζηηθό, Πιαίζην, ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Γεληθνύ Καλνληζκνύ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ (Καλνληζκόο ΕΕ 2016/679, ΓΚΠΔ ή
GDPR). Η πξνζηαζία ηεο ηδηωηηθήο ζαο δωήο θαη ε δηαθύιαμε ηνπ απνξξήηνπ
ηωλ πιεξνθνξηώλ θαη ηωλ δεδνκέλωλ πγείαο ζαο, απνηειεί ζεκειηώδε
πξνηεξαηόηεηα ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Άκθηζζαο.
Τα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζπιιέγνληαη γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο δηαπεξαίωζεο
ηνπ αηηήκαηόο ζαο απνθιείνληαο θάζε άιιε κε επηζπκεηή επεμεξγαζία απηώλ.
Τα πξνζωπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε είλαη απιά ή θαη δεδνκέλα εηδηθήο
θαηεγνξίαο (επαίζζεηα).
Οη λνκηθέο βάζεηο ζύκθωλα κε ηηο νπνίεο επεμεξγαδόκαζηε ηα πξνζωπηθά ζαο
δεδνκέλα είλαη νη αλαθεξόκελεο ζηα άξζξα 6 θαη 9 ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ
Πξνζηαζίαο Δεδνκέλωλ (Καλνληζκόο ΕΕ 2016/679, ΓΚΠΔ ή GDPR).
Τν Γεληθό Ννζνθνκείν Άκθηζζαο, δηαηεξεί ηα ζηνηρεία ζαο γηα όζν ρξνληθό
δηάζηεκα απαηηείηαη γηα ηελ εθπιήξωζε ηωλ ππνρξεώζεωλ ηνπ πξνο εζάο θαη
έωο ηελ εθθαζάξηζε ηπρόλ εθαηέξωζελ απαηηήζεωλ καο.
Ελδέρεηαη λα δηαβηβάζνπκε ηα πξνζωπηθά ζαο δεδνκέλα ζε ηξίηνπο Φνξείο /
Οξγαληζκνύο ζηα πιαίζηα ηεο δηεθπεξαίωζεο ηωλ ππνρξεώζεώλ καο πξνο εζάο.
Τα δηθαηώκαηα πνπ κπνξείηε λα αζθήζεηε πξνο ην Γεληθό Ννζνθνκείν Άκθηζζαο
ζύκθωλα κε ηε λνκνζεζία πεξί πξνζηαζίαο δεδνκέλωλ είλαη : α) ππνβνιή
αηηήκαηνο γηα πξόζβαζε, δηόξζωζε ή δηαγξαθή ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο
δεδνκέλωλ ή πεξηνξηζκό ηεο επεμεξγαζίαο ηνπο β) ελαληίωζε ζηελ επεμεξγαζία
ηνπο, γ) θνξεηόηεηα ηωλ δεδνκέλωλ ζαο, δ) δηθαίωκα αλάθιεζεο ηεο
ζπγθαηάζεζήο ζαο.
Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα αθνξά ζηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο
δεδνκέλωλ κπνξείηε λα επηθνηλωλήζεηε απεπζείαο κε ηνλ Υπεύζπλν Πξνζηαζίαο

Δεδνκέλωλ (DPO) ηνπ Οξγαληζκνύ καο: “AQS Ltd. – Πξνωζεκέλα Σπζηήκαηα
Εμππεξέηεζεο Ε.Π.Ε.” ζην ηειέθωλν 210-6216997 θαη ζην email dpo@aqs.gr
Γηα νπνηαδήπνηε παξάβαζε αθνξά ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ ζαο
δεδνκέλωλ, έρεηε ην δηθαίωκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο
Δεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Φαξαθηήξα, Κεθηζίαο 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αζήλα, ηει.:
+30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr
Γηα ηελ αλαιπηηθή ελεκέξωζή ζαο αλαθνξηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ
δεδνκέλωλ από ηνλ Οξγαληζκό καο παξαθαινύκε αλαηξέμηε ζηελ Πνιηηηθή
Πξνζηαζίαο Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ πνπ είλαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα
καο.
Σε ζπλέρεηα ηωλ ωο άλω, δειώλω όηη έρω ελεκεξωζεί πιήξωο γηα ηνπο όξνπο
ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ κνπ δεδνκέλωλ θαηά ηηο επηηαγέο ηνπ
Καλνληζκνύ ΕΕ (2016/679) θαη όηη ειεύζεξα, ξεηά θαη κε πιήξε επίγλωζε
παξέρω ηελ ζπγθαηάζεζε κνπ γηα ηελ επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ κνπ
δεδνκέλωλ. Τέινο, δειώλω όηη γλωξίδω όηη δηθαηνύκαη νπνηεδήπνηε λα
αλαθαιέζω ηελ παξνύζα ζπγθαηάζεζε κνπ ή λα γλωζηνπνηήζω νπνηαδήπνηε
αιιαγή ζηα πξνζωπηθά κνπ δεδνκέλα ή λα αζθήζω νπνηνδήπνηε άιιν από ηα
δηθαηώκαηα πνπ κνπ παξέρεη ν Καλνληζκόο ΕΕ (2016/679).
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