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 Δθαπμογή ηος νέος Δςπυπαφκοω 
Κανονιζμοω 679/2016 για ηην πποζηαζία 

πποζυπικϊν δεδομένυν 

 
 
 

Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα   

                      

                                                       2 Μαξηίνπ 2018 

ΚΔΒΔ – Ννζνθνκεία 
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Ππυηογενέρ Γίκαιο 

χκβαζε Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ηΔ 

• Άξζξν 8: ηδησηηθή & νηθνγελεηαθή δσή  
 

χληαγκα ΚΓ 

• Άξζξν 15: ηδησηηθή & νηθνγελεηαθή δσή 
 

Υάξηεο ζεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ΔΔ 

• Άξζξν 7: ηδησηηθή & νηθνγελεηαθή δσή 

• Άξζξν 8: πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  
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Τθιζηάμενο Νομικψ Πλαίζιο 

• Κπξσηηθνί Νφκνη ηεο χκβαζεο 108 θαη ηνπ 
Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο  

 

• Ο πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ 
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ 
Αηφκνπ Νφκνο ηνπ 2001  

 (Δλαξκνληζηηθφο - Οδεγία 95/46/ΔΚ) 
 

• Καλνληζκφο (ΔΔ) 679/2016 πνπ αληηθαζηζηά 
ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ  
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Ο (Γενικψρ) Κανονιζμψρ (ΔΔ) 679/2016 

• Σέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 24/05/2016 θαη ζα εθαξκνζηεί ζηηο 
25/05/2018 

 

• Καηαξγεί ηελ Οδεγία 95/46/ΔΚ, ε νπνία κεηαθέξζεθε 
ζην Νφκν 138(Ι)2001 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

  

 κοπψρ ηηρ ανηικαηάζηαζηρ ηος ςθιζηάμενος 
πλαιζίος: 

• Οη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε 
παγθνζκηνπνίεζε: ε Οδεγία δελ αληαπνθξηλφηαλ 
επαξθψο ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο κε smartphones, social 
media, internet banking 

 

• Απμαλφκελε δεκνζηνπνίεζε πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ 
θαη δηάζεζή ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν 
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Πεδίο εθαπμογήρ  

• ην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
 

• Όηαλ εθαξκφδεηαη ην θππξηαθφ δίθαην δπλάκεη δηεζλνχο 
δηθαίνπ 

 

• Γηαζπλνξηαθέο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ πξφζσπα ζε 
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε (ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο) 

 

• ε επεμεξγαζία εθηφο ΔΔ γηα ππνθείκελα πνπ βξίζθνληαη 
εληφο ΔΔ 

 

• ε επεμεξγαζία πνπ εθηειείηαη ζηελ ΔΔ γηα ππνθείκελα 
πνπ βξίζθνληαη εθηφο ΔΔ 
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• Κωπια εγκαηάζηαζη: νξίδεηαη, φηαλ κηα εηαηξεία έρεη 
εγθαηαζηάζεηο ζε πνιιά θκ 

 

Για ςπεωθςνο επεξεπγαζίαρ: ν ηφπνο ιήςεο απνθάζεσλ γηα 
ηνπο ζθνπνχο θαη ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο και εξοςζίαρ 
εθαπμογήρ ηυν αποθάζευν αςηϊν, αιιηψο ν ηφπνο ηεο 
θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ ΔΔ 

 

Για εκηελϊν ηην επεξεπγαζία: ο ηψπορ ηηρ κενηπικήρ 
διοίκηζηρ ζηην ΔΔ , αιιηψο ν ηφπνο φπνπ εθηεινχληαη νη 
θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο 
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                                Οπιζμοί 
 

 Γεδομένα πος αθοποων ζηην ςγεία: πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 
αθνξνχλ ζηε ζσκαηηθή ή ςπρηθή πγεία θπζηθνχ πξνζψπνπ, π.ρ. 
παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο, θαη ηα νπνία 
απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο 
ηνπ 

 

 γενεηικά δεδομένα: δεδνκέλα πνπ θιεξνλνκήζεθαλ ή 
απνθηήζεθαλ απφ αλάιπζε βηνινγηθνχ δείγκαηνο θαη παξέρνπλ 
κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πγεία ή θπζηνινγία π.ρ. DNA 

 

 βιομεηπικά δεδομένα: δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ εηδηθή 
ηερληθή επεμεξγαζία θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ αδηακθηζβήηεηε 
ηαπηνπνίεζε θπζηθνχ πξνζψπνπ π.ρ. εηθφλεο πξνζψπνπ, 
δαθηπινζθνπηθά δεδνκέλα 

 

 Δκπίπηνπλ ζηηο «εηδηθέο θαηεγνξίεο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» 

 Τπεωθςνορ επεξεπγαζίαρ: ηο κάθε νοζοκομείο ξεσυπιζηά 

Καζνξίδεη ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ θαζψο θαη ηελ 

πνιηηηθή θαη ηα κέηξα αζθαιείαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ: (α) ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ Αξρείνπ Μαγλεηηθνχ 
Σνκνγξάθνπ ηνπ Αξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ην ίδην ην Αξεηαίεην 

         (β) ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ Μεηξψνπ Γελλήζεσλ 

 ηεο Μνλάδαο Παξαθνινχζεζεο Τγείαο είλαη ην Τπνπξγείν Τγείαο 

         (γ) ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ηνπ αξρείνπ «παξνρήο 

 ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ» ηνπ Ννζνθνκείνπ Λεκεζνχ είλαη ην ίδην ην Ννζνθνκείν 

Γηα ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ:  

 Σν θάζε λνζνθνκείν μερσξηζηά (σο λνκηθή νληφηεηα) ζπληζηά ππεχζπλν 
επεμεξγαζίαο θαη ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ πξνλνηψλ 
ηνπ Καλνληζκνχ  

     

 Σα ηκήκαηα/κνλάδεο δελ ζεσξνχληαη μερσξηζηνί ππεχζπλνη 

    επεμεξγαζίαο 
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Δκηελϊν ηην επεξεπγαζία  

Σν θπζηθφ πξφζσπν ή λνκηθή νληφηεηα εκηψρ ηος ςπεωθςνος 
επεξεπγαζίαρ πνπ επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα εθ κέξνπο θαη γηα ινγαξηαζκφ 
ηνπ 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ 

• Δηαηξεία θαηαζηξνθήο ή θχιαμεο θαθέισλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ 

• Σν Ιλζηηηνχην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κχπξνπ πνπ επεμεξγάδεηαη 
εμεηάζεηο κνξηαθήο βηνινγίαο γηα ην ζηίγκα ζαιαζζαηκίαο εθ κέξνπο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηνπ Ννζνθνκείνπ Μαθάξηνο Γ’ 
 

 Η ζρεηηθή αλάζεζε γίλεηαη ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ ΓΡΑΠΣΧ (Άξζξν 28) 

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εθηεινχληνο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

ερέγγπα απνξξήηνπ θαη αζθάιεηαο ησλ δεδνκέλσλ 

 Δθηειψλ ηελ επεμεξγαζία πνπ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα γηα δηθνχο ηνπ 

ζθνπνχο θαζίζηαηαη ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 
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Δνιζσωει ηιρ ςθιζηάμενερ απσέρ πποζηαζίαρ ηυν 
δεδομένυν: 

 Γιαθάνεια: νη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη 

είλαη δηαθαλείο  

 Απσή ηος πεπιοπιζμοω ηος ζκοποω 

• Πεπαιηέπυ επεξεπγαζία γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην 
δεκφζην ζπκθέξνλ ή ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή 
ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο δελ ζεσξείηαη αζχκβαηε κε ηνπο αξρηθνχο 
ζθνπνχο, εθφζνλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 89 

• Άπθπο 89: πηνζέηεζε ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, π.ρ. 
ςεπδσλπκνπνίεζε νχησο ψζηε λα κελ ηαπηνπνηνχληαη ηα ππνθείκελα, 
δεδνκέλνπ φηη, νη ελ ιφγσ ζθνπνί κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ κε ηνλ 
ηξφπν απηφ  

• ε πεξίπησζε κε ηαπηνπνίεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ, νη εξεπλεηέο δελ 
έρνπλ ππνρξέσζε ιήςεο ζπγθαηάζεζεο γηα θάζε λέα ρξήζε ησλ 
δεδνκέλσλ ζηελ έξεπλα 
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Δλασιζηοποίηζη ηυν δεδομένυν: ζπιινγή κφλν ησλ 
αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο 
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία  

    ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ζςλλογήρ ςπεπβολικϊν δεδομένυν:  

     (α) ε ζξεζθεία ηνπ αζζελή 

     (β) ε αλαγξαθή ηεο πάζεζεο ηνπ αζζελή ζηηο ζπληαγέο 
      πνπ εθδίδνληαη απφ ηαηξνχο 

 

Γιαηήπηζη / αποθήκεςζη: κφλν γηα φζν δηάζηεκα 
ρξεηάδεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο 

 

Ακεπαιψηηηα και εμπιζηεςηικψηηηα: πξνζηαζία θαη 
αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ π.ρ. απφ κε εμνπζηνδνηεκέλε ή 
παξάλνκε επεμεξγαζία, απψιεηα 

 

Λογοδοζία: ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο θέξεη ηελ επζχλε θαη 
είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο πνπ 
δηέπνπλ ηελ επεμεξγαζία 
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  Πψηε είναι νψμιμη η επεξεπγαζία ειδικϊν καηηγοπιϊν 

  πποζυπικϊν δεδομένυν 
 

 Καηά θαλφλα απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο  
 

 Δπιηπέπεηαι ψηαν: 

(α) ςπάπσει ζςγκαηάθεζη  

• ην άηνκν ηελ δίλεη ειεχζεξα  

• είλαη ζε ζέζε λα επηιέμεη  

• δελ δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν εμαπάηεζεο, εθθνβηζκνχ, εμαλαγθαζκνχ  

    ή ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ εάλ δελ ζπγθαηαηεζεί 

• Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ππέπει να αποδείξει φηη ην άηνκν  

    έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ 

• Μπνξεί λα αλαθιεζεί αλά πάζα ζηηγκή 

(β) αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, δηθαίνπ θνηλσληθήο  
αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

(γ) αθνξά ζε δσηηθφ ζπκθέξνλ 
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(δ) αθνξά ζε δξαζηεξηφηεηεο ηδξχκαηνο, νξγάλσζεο ή άιινπ κε 
θεξδνζθνπηθνχ θνξέα κε πνιηηηθφ, θηινζνθηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή 
ζπλδηθαιηζηηθφ ζηφρν – αθνξά ηα κέιε ή ηα πξψελ κέιε ηνπ ή 
πξφζσπα πνπ έρνπλ ηαθηηθή επηθνηλσλία καδί ηνπ θαη ηα δεδνκέλα δελ 
θνηλνπνηνχληαη ζε ηξίηνπο 

                 

(ε) αθνξά ζε δεδνκέλα πνπ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί απφ ην άηνκν 
 

(ζη) αθνξά ζε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ 
 

(δ) αθνξά ζε ιφγνπο νπζηαζηηθνχ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 
 

(ε) αθνξά ζε πξνιεπηηθή ή επαγγεικαηηθή ηαηξηθή, εθηίκεζε ηθαλφηεηαο 
εξγαζίαο, ηαηξηθή δηάγλσζε, πγεηνλνκηθή ή θνηλσληθή πεξίζαιςε ή 
ζεξαπεία ή δηαρείξηζε πγεηνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ 
δπλάκεη λφκνπ ή ζχκβαζεο κε επαγγεικαηία ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο  
πνπ ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην 
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(ζ) αθνξά ζε ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο: π.ρ. δεκφζηα πγεία, δηαζθάιηζε 
πςειψλ πξνηχπσλ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
θαη θαξκάθσλ ή ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ 

 

(η) αθνξά ζε ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, ζε ζθνπνχο 
επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο 

 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ:  

Η ιήςε δεδνκέλσλ πγείαο απφ θαθέινπο αζζελψλ ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε  

ηνπο θαη/ή  

ε δηεμαγσγή επηζηεκνληθήο έξεπλαο πνπ αθνξά δεδνκέλα πγείαο ηα νπνία ν 

εξεπλεηήο ΓΔΝ ιακβάλεη απεπζείαο εζεινληηθά απφ ηνπο αζζελείο θαη/ή  

ε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πγείαο ζε ηξίηεο ρψξεο,  
 

επιηπέπεηαι ΜΟΝΟ ψηαν ιζσωει ΣΟΤΛΑΥΙΣΟΝ μία απψ ηιρ εξαιπέζειρ 

ησλ παξαγξάθσλ: (δ – νπζηαζηηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ), (ε – γηα  

πξνιεπηηθή/επαγγεικαηηθή ηαηξηθή, παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θιπ),  

(ζ – δεκφζην ζπκθέξνλ ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο), (η- επηζηεκνληθή 

έξεπλα ε νπνία ππφθεηηαη ζε θαηάιιειεο εγγπήζεηο π.ρ. ρξήζε ςεπδσλχκσλ 

θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ) 
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Νέερ ςποσπεϊζειρ ςπεωθςνος επεξεπγαζίαρ 

1. Φέπει ηο βάπορ ηηρ αποδείξευρ ψζον αθοπά ζηην παποσή 

     ζςγκαηάθεζηρ 

• Καηαξγείηαη ε ζησπεξή ζπγθαηάζεζε 

• Γήισζε ζπγθαηάζεζεο: ζε απιή θαη θαηαλνεηή γιψζζα 

• Απφδεημε ιήςεο ζπγθαηάζεζεο 

• Οη αζζελείο έρνπλ ηελ επηινγή λα ζπγθαηαηίζεληαη μερσξηζηά γηα ηε 
ζπκκεηνρή ζε ηαηξηθή ή επηζηεκνληθή έξεπλα 

 

2. Δθαπμογή απσήρ «Privacy by design»: ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο 
ππεξεζίαο ή πξντφληνο ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί θηιηθέο ζπλζήθεο γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ  

 

3. Δθαπμογή απσήρ «Privacy by default»: εθαξκνγή θαηάιιεισλ 
κέηξσλ πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ φηη εμ νξηζκνχ, πθίζηαληαη επεμεξγαζία 
κφλν ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ ηεο επεμεξγαζίαο 
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4. Τποσπέυζη γνυζηοποίηζηρ παπαβιάζευν αζθάλειαρ 

     Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο πξνζσπηθψλ 
δεδνκέλσλ γλσζηνπνηεί ακέζσο θαη φρη πεξάλ ησλ 72 υπϊν απφ ηε ζηηγκή 
πνπ απνθηά γλψζε ηνπ γεγνλφηνο, ηελ παξαβίαζε ζηελ ΑΠΓΠΥ, εθηφο αλ ε 
παξαβίαζε δελ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη θίλδπλν. Μεηά ηηο 72 ψξεο, 
ινγνδνηεί ζηελ ΑΠΓΠΥ  

 

 

5. Τποσπέυζη ανακοίνυζηρ παπαβιάζευν αζθάλειαρ 

    Η παξαβίαζε ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ αλαθνηλψλεηαη ακέζσο ζην 
επεξεαδφκελν άηνκν φηαλ ππάξρεη ςειφο θίλδπλνο γηα ηα δηθαηψκαηα 
θαη ηηο ειεπζεξίεο ηνπ 

 

• Η ανακοίνυζη δεν απαιηείηαι, εάν:  

 (α) είραλ ήδε εθαξκνζηεί θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο ζηα δεδνκέλα 
πνπ αθνξά ε παξαβίαζε φπσο π.ρ. θξππηνγξάθεζε 

 (β) ιήθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα κέηξα πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ππάξρεη 
θίλδπλνο πιένλ  

     (γ) πξνυπνζέηεη δπζαλάινγεο πξνζπάζεηεο (γίλεηαη φκσο δεκφζηα 
αλαθνίλσζε ή παξφκνην κέηξν γηα ελεκέξσζε ησλ επεξεαδφκελσλ 
πξνζψπσλ) 
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6. Τποσπέυζη δέζμεςζηρ ηος εκηελοωνηα ηην επεξεπγαζία με 
ζωμβαζη ή άλλη δεζμεςηική ππάξη  
 
 
 
 
 

 

 
  

 πλάπηεηαη ζπκθσλία/ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη 
ηνπ εθηεινχληα, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο/επζχλεο ηνπ 

 

 Ο εθηειψλ επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα κφλν βάζεη θαηαγεγξακκέλσλ 
εληνιψλ ηνπ ππεχζπλνπ 

 

 Θέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία 
 

 Ο εκηελϊν: 

•  Σεξεί αξρείν θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο 
 

• πλεξγάδεηαη κε ηελ ΑΠΓΠΥ 
 

• Λακβάλεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
επεμεξγαζίαο 

 

• Δλεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο 
 

• Γηνξίδεη ΤΠΓ 
 

• Τπφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηεο επνπηηθήο αξρήο θαη θπξψζεηο 
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7. Οπιζμψρ Τπεωθςνος Πποζηαζίαρ Γεδομένυν:  

 Όηαλ νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο απαηηνχλ ηακηική και 
ζςζηημαηική παπακολοωθηζη ηυν ςποκειμένυν ζε μεγάλη 
κλίμακα (π.σ. νοζοκομεία) ή μεγάληρ κλίμακαρ επεξεπγαζίαρ 
ειδικϊν καηηγοπιϊν δεδομένυν (π.σ. δεδομένα ςγείαρ, γενεηικά 
δεδομένα)  

 

8. Σήπηζη απσείος δπαζηηπιοηήηυν: αληηθαζηζηά ηελ πθηζηάκελε 
γλσζηνπνίεζε  

 Σν θάζε λνζνθνκείν έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί εζσηεξηθά (ζε γξαπηή ή 
ειεθηξνληθή κνξθή) φια ηα αξρεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο 
πνπ ήδε γλσζηνπνίεζε ζην Γξαθείν κνπ θαη νπνηαδήπνηε άιια λέα αξρεία 
ζπζηαζνχλ (εθηφο ηνπ πξνζσπηθνχ)  

 Για ιδιυηικά νοζοκομεία: βάζεη ηνπ πεξί Ιδησηηθψλ Ννζειεπηεξίσλ 
(Έιεγρνο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο ) Νφκνπ ηνπ 2001. Παξαδείγκαηα: 

 Μεηξψν Αζζελψλ 

 Βηβιίν ρεηξνπξγείνπ 

 Μεηξψν εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ 

 Για Γημψζια νοζοκομεία: παπαδείγμαηα 

 Αξρείν Μεηξψνπ Αηκνδνηψλ  / Μεηξψνπ Δκβνιηαζκψλ 

 Αξρείν Μεηξψνπ Υεηξνπξγηθψλ Δπεκβάζεσλ  

 Αξρείν Μεηξψνπ Δπξσπατθήο Κάξηαο 
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9. Δνιζσςμένη αζθάλεια και εθαπμογή πολιηικϊν αζθάλειαρ 
 

 Φεπδσλπκνπνίεζε θαη θξππηνγξάθεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ αζζελψλ 
 

 Δθηίκεζε ηνπ ελδεδεηγκέλνπ επηπέδνπ αζθαιείαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 
θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επεμεξγαζία (π.ρ. απφ απψιεηα, πξφζβαζε 
ζηνλ εμππεξεηεηή απφ hackers, θινπή εγγξάθσλ, δηαξξνή δεδνκέλσλ θ.ι.π.)  

 

 Η ηήξεζε εγθεθξηκέλνπ θψδηθα δενληνινγίαο ή εγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ 
πηζηνπνίεζεο είλαη ζηνηρείν ζπκκφξθσζεο  

 

  

Παπαδείγμαηα: 
 

 Να κελ ηνπνζεηνχληαη θάθεινη αζζελψλ ζε δηαδξφκνπο 
 

 Σν αξρείν κε ηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο (ζε ράξηηλε κνξθή) λα θιεηδψλεηαη ζε 
αζθαιή ρψξν (κε επηηήξεζε) 
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10.  Γιενέπγεια εκηίμηζηρ ανηικηωπος (impact assessment):  

       ηα λνζνθνκεία πνπ επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πγείαο αζζελψλ (ζεσξείηαη 
επεμεξγαζία πνπ παξνπζηάδεη πςειφ θίλδπλν γηα ηα δηθαηψκαηα θαη 
ειεπζεξίεο ησλ αζζελψλ) νθείινπλ φπσο, ΠΡΙΝ απφ ηελ επεμεξγαζία, 
δηελεξγήζνπλ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζρεδηαδφκελσλ πξάμεσλ 

 

 

11.  Σήπηζη Κυδίκυν Γεονηολογίαρ και εξαζθάλιζη πιζηοποιήζευν, 
ζθπαγίδυν και ζημάηυν πποζηαζίαρ δεδομένυν 

 Αθνξνχλ ζηα ηδησηηθά λνζνθνκεία αιιά ΓΔΝ αθοποων άμεζα ζηα 
δεκφζηα λνζνθνκεία 
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12. Άδεια ηηρ Δπιηπψπος για διαβίβαζη πποζυπικϊν δεδομένυν 

εάλ ην λνζνθνκείν επηιέμεη σο λνκηθή βάζε γηα ηε δηαβίβαζε ζπκβαηηθέο 
ξήηξεο πνπ ζα εηνηκάζεη και θα εγκπιθοων απψ ηο Γπαθείο μος. 
Δάλ απφ ηε δηαβίβαζε επεξεάδνληαη θαη πνιίηεο θξαηψλ κειψλ, νη 
ζπκβαηηθέο ξήηξεο ζα εγθξηζνχλ ζηα πιαίζηα ηνπ κεραληζκνχ 
ζπλεθηηθφηεηαο*. 

  ΓΔΝ απαιηείηαι άδεια γηα δηαβίβαζε ζε ηξίηε ρψξα, φηαλ απηή: 

•  Δμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο (κε Απφθαζε ηεο        

     Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο) 

•  Γελ εμαζθαιίδεη κελ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο αιιά 

     δηαζέηεη σο λνκηθή βάζε γηα ηε δηαβίβαζε: 

      (α) λνκηθά δεζκεπηηθφ κέζν κεηαμχ δεκφζησλ αξρψλ π.ρ. πνιπκεξήο   

      ζπκθσλία, FATCA ή 

      (β) δεζκεπηηθνχο εηαηξηθνχο θαλφλεο (γηα νκίινπο επηρεηξήζεσλ) ή 

 * Θεζπίδεηαη κεραληζκφο ζπλεθηηθφηεηαο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
επνπηηθψλ αξρψλ, ηδηαίηεξα φηαλ κηα επνπηηθή αξρή ζεζπίδεη κέηξν πνπ 
επεξεάδεη νπζησδψο ζεκαληηθφ αξηζκφ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ ζε 
πεξηζζφηεξα θκ.  
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    (γ) ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ή 

    (δ) ηππνπνηεκέλεο ξήηξεο πνπ εκδίδονηαι απψ ηο Γπαθείο μος θαη  
εγθξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ή 

    (ε) θψδηθα δενληνινγίαο, ο οποίορ εγκπίνεηαι απψ ηο Γπαθείο μος 
ή απφ ην πκβνχιην Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, εάλ ν Κψδηθαο αλαθέξεηαη 
ζε επεμεξγαζίεο ζε δηάθνξα θκ ή 

 

    (ζη) κεραληζκφ πηζηνπνίεζεο, ο οποίορ εγκπίνεηαι απψ ηο Γπαθείο 
μος ή ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο ή θαη απφ ηνπο δχν 

 

• ΓΔΝ εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο, ΓΔΝ δηαζέηεη θακία 
απφ ηηο πην πάλσ λνκηθέο βάζεηο, αιιά πιεξνχληαη ζπγθεθξηκέλεο 
πξνυπνζέζεηο 

 Π.ρ. γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γηα άζθεζε λνκηθψλ αμηψζεσλ, 
γηα πξνζηαζία δσηηθνχ ζπκθέξνληνο θιπ  

 ΗΜ: ε θάζε πεξίπησζε, ην λνζνθνκείν ζα δηελεξγεί εθηίκεζε 
αληηθηχπνπ γηα επεμεξγαζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ πςειφ θίλδπλν θαη 
ζρεηίδνληαη κε αμηνιφγεζε πξνζσπηθψλ πηπρψλ, αθνξνχλ ζε δεδνκέλα 
κεγάιεο θιίκαθαο ή ζε παξαθνινχζεζε δεκνζίνπ ρψξνπ 
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           Δνίζσςζη ηυν δικαιυμάηυν ηυν πολιηϊν  

 
  

 ςγκαηάθεζη:  

 Κείμενο ζςγκαηάθεζηρ: θαηαλνεηφ, κε ζαθή θαη απιή δηαηχπσζε 
θαη μερσξηζηφ απφ αιιά ζέκαηα  

 δηθαίσκα αλάθιεζεο ζπγθαηάζεζεο αλά πάζα ζηηγκή 

 ειεχζεξε ζπγθαηάζεζε ζηα πιαίζηα ζχκβαζεο: ην άηνκν είλαη ζε 
ζέζε λα επηιέμεη θαη δελ δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν εμαπάηεζεο, 
εθθνβηζκνχ, εμαλαγθαζκνχ ή ζεκαληηθψλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 
εάλ δελ ζπγθαηαηεζεί 

 ςγκαηάθεζη γονέυν: ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο επαιεζεχεη φηη ε 
ζπγθαηάζεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 
ππεξεζίεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πιεξνθνξηψλ (π.ρ. e-government, e-
commerce, eBay, Amazon, gambling) παξέρεηαη απφ ην πξφζσπν πνπ 
έρεη ηε γνληθή κέξηκλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαζέζηκε ηερλνινγία 

• ΓΔΝ ηζρχεη ζηα δεκφζηα λνζνθνκεία  
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 Γικαίυμα ενημέπυζηρ: 

 ε ζπλνπηηθή, δηαθαλή, θαηαλνεηή θαη εχθνια πξνζβάζηκε κνξθή, 
ρξεζηκνπνηψληαο ζαθή θαη απιή δηαηχπσζε, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη 
γηα πιεξνθνξία απεπζπλφκελε ζε παηδηά 

 

 Όηαλ ε επεμεξγαζία εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλσλ βαζίζηηκε 
ζηη ζςγκαηάθεζη ηος αηψμος (π.ρ. αζζελήο ζπγθαηαηέζεθε 
ζηελ παξνρή δεδνκέλσλ ηνπ γηα ζθνπνχο ηαηξηθήο έξεπλαο), πξέπεη 
λα ελεκεξσζεί φηη κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλά 
πάζα ζηηγκή 

 

 Όηαλ εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ δεν έσοςν ζςλλεγεί απψ ηο 
ίδιο ηο άηομο (π.ρ. θαξκαθεπηηθή εηαηξεία ζπιιέγεη πξνζσπηθά 
δεδνκέλα απφ λνζνθνκείν), ην άηνκν πξέπεη λα ελεκεξσζεί φηη 
κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αλά πάζα ζηηγκή, ρσξίο 
λα ζίγεηαη ε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ βαζίζηεθε ζηε 
ζπγθαηάζεζε πξηλ απφ ηελ αλάθιεζή ηεο 
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 Γικαίυμα ππψζβαζηρ: Δπηβεβαίσζε ηνπ αηφκνπ εάλ πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα 
ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο              

 To ππνθείκελν δηθαηνχηαη λα ιάβεη αηειψο, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, 
πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία ηνπ,  ηιρ οποίερ ηο ίδιο ή άλλο 
ππψζυπο έδσζε ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

 

    ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ ηνπ θάθειν θαη ιήςε αληίγξαθνπ 
θάζε πιεξνθνξίαο (δεδνκέλνπ φηη δελ επεξεάδνληαη δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα 
νη ειεπζεξίεο ηξίησλ), φπσο π.ρ. ηαηξηθέο εμεηάζεηο, απφθαζε 
ηαηξνζπκβνπιίνπ θ.ι.π.  

 

  Γελ ππάξρεη ρξέσζε (κφλν γηα δηνηθεηηθά έμνδα ζε πεξίπησζε πνιιψλ 
αληηγξάθσλ)  

 

 Πιεξνθνξίεο / έγγξαθα πνπ πεξηέρνληαη ζην θάθειν ηνπ αζζελή δίλνληαη 
ΜΟΝΟ ζηνλ ίδην ή ζηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ηνπ (γηα αλήιηθνπο) ή ζηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο δηθεγφξνπο ηνπ αλ ζρεηίδνληαη κε ππφζεζε πνπ εθθξεκεί 
ζην δηθαζηήξην 

 

 Καη’ εξαίπεζη δίνονηαι ζε: πνηληθνχο αλαθξηηέο / Γηθεγφξνπο πνπ 
ππεξαζπίδνληαη ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία ή Αζηπλνκία ζε πεξηπηψζεηο 
δηεμαγσγήο αλαθξίζεσλ  
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 Γικαίυμα διψπθυζηρ: 

 Γηφξζσζε ησλ αλαθξηβψλ δεδνκέλσλ, ρσξίο αδηθαηνιφγεηε 
θαζπζηέξεζε 

  

 Γικαίυμα ζηη θοπηηψηηηα:  

 Λήςε δεδνκέλσλ ζε ςεθηαθή κνξθή (ζε κνξθή αλαγλψζηκε, ηφζν απφ 
ηνλ άλζξσπν φζν θαη απφ ην κεραλνγξαθεκέλν ζχζηεκα ηνπ άιινπ 
νξγαληζκνχ) θαη απνζήθεπζε ηνπο γηα πεξαηηέξσ πξνζσπηθή ρξήζε  

 ε απνζήθεπζε κπνξεί λα γίλεηαη ζε ηδησηηθή ζπζθεπή ή ηδησηηθφ   

    ππνινγηζηηθφ ζχλλεθν, ρσξίο, θαη’ αλάγθε, δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ ζε 

    άιιν ππεχζπλν επεμεξγαζίαο  

 ΙΥΤΔΙ ΣΑ ΙΓΙΧΣΙΚΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ αιιά ΌΥΙ ζηα δεκφζηα  
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 Γικαίυμα ζηη λήθη (διαγπαθή ηυν δεδομένυν): Σν δηθαίσκα ζηε 
ιήζε εληζρχεη ην δηθαίσκα δηαγξαθήο: 

 

 Αθνξά ζην δηθαίσκα δηαγξαθήο δεδνκέλσλ ζην δηαδίθηπν, πνπ ην 
άηνκν δελ επηζπκεί ηε δεκνζίεπζε ηνπο δηφηη ηνπ πξνθαινχλ βιάβε 
θαη δελ είλαη πιένλ ρξήζηκα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ 

          

 Σν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα δηαγξαθήο δεδνκέλσλ πγείαο πνπ ηνλ 
αθνξνχλ φηαλ, κεηαμχ άιισλ, ανακαλέζει ηη ζςγκαηάθεζη ηνπ 
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ ελ ιφγσ δεδνκέλσλ θαη δελ ππάξρεη άιιε 
λνκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία 

 

 ΓΔΝ μποπεί να αζκηθεί ηο δικαίυμα φηαλ ε επεμεξγαζία είλαη 
απαξαίηεηε: 

• για ζκοποωρ δημοζίος ζςμθέπονηορ ζηον ηομέα ηηρ 
δημψζιαρ ςγείαρ  

• για ζκοποωρ απσειοθέηηζηρ ππορ ηο δημψζιο ζςμθέπον (π.σ. 
απσειοθέηηζηρ μίαρ επιδημιολογικήρ έπεςναρ), για ζκοποωρ 
επιζηημονικήρ ή ιζηοπικήρ έπεςναρ ή για ζηαηιζηικοωρ 
ζκοποωρ 
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 Γικαίυμα ενανηίυζηρ (ανηίππηζηρ): 

 Σν ππνθείκελν έρεη δηθαίσκα λα αληηηαρζεί / ελαληησζεί φηαλ πξνζσπηθά 
ηνπ δεδνκέλα πθίζηαληαη επεμεξγαζία για ζκοποωρ επιζηημονικήρ ή 
ιζηοπικήρ έπεςναρ ή για ζηαηιζηικοωρ ζκοποωρ, εθηφο εάλ ε 
επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο  

 

 Γικαίυμα ενανηίυζηρ ζηην αςηομαηοποιημένη λήτη 
αποθάζευν και ζηη δημιοςπγία πποθίλ: Γηθαίσκα ηνπ αηφκνπ λα 
κελ ππφθεηηαη ζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηάξηηζεο πξνθίι, ε νπνία ην επεξεάδεη 
ζεκαληηθά 

 Δξαίπεζη: Σν άηνκν δηθαηνχηαη λα αληηηαρζεί ζηα πξνζσπηθά ηνπ 
δεδνκέλα πνπ ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο ή 
ηζηνξηθήο έξεπλαο ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο, ΔΚΣΟ ΔΑΝ Η 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΑΚΔΙΣΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΤΜΦΔΡΟΝΣΟ 
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Πποεηοιμαζία για ηη ζυζηή εθαπμογή ηος νέος 
Κανονιζμοω 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 Αθξηβήο γλψζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη ηπγράλνπλ 
επεμεξγαζίαο, πνηνη εκπιέθνληαη, πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη 

 Καζνξηζκφο θαη δηαρσξηζκφο ησλ αλαγθψλ γηα δηαζθάιηζε ιήςεο 
ησλ απαηηνχκελσλ ζπγθαηαζέζεσλ θαη φηη δελ ζπιιέγνληαη 
ππεξβνιηθά δεδνκέλα 

 Καηάξηηζε δηαδηθαζηψλ γηα ηήξεζε Αξρείνπ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο 
επεμεξγαζίαο 

 Τηνζέηεζε ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο γηα ηαθηηθή αλαζεψξεζε, 
αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο 

 Τηνζέηεζε: 

 εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο αλαθνξάο ηεο παξαβίαζεο  

 εζσηεξηθνχ «πιάλνπ αληαπφθξηζεο» (response plan) ζε 
πεξίπησζε παξαβίαζεο   

 δηαδηθαζία γλσζηνπνίεζεο ελδερφκελεο παξάβαζεο ζηελ 
ΑΠΓΠΥ, εληφο 72 σξψλ 
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 Αλαζεψξεζε ησλ ζπκβνιαίσλ/ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε 
πειάηεο, ππαιιήινπο, εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία 

 

 πζηεκαηηθφο έιεγρνο γηα ζπκκφξθσζε κε ηνλ Καλνληζκφ 
 

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ην είδνο ηεο βιάβεο πνπ πηζαλφλ 
λα νδεγήζεη ζε παξαβίαζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

 

 Λήςε κέηξσλ γηα πεξηνξηζκφ ή αθφκα απνθπγή θηλδχλνπ 
παξαβίαζεο 

 

 Σξφπνη αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ παξαβηάζεσλ θαη 
δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο γηα ζπκκφξθσζε 
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Άλλα ζημανηικά θέμαηα και οπθέρ ππακηικέρ 
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                             Ανηζςσίερ 
 
 
 
 

 

 
  

 Οι αςζηηπέρ πποχποθέζειρ παποσήρ ζςγκαηάθεζηρ 
ελδερνκέλσο λα κεηψζνπλ θαη/ή δπζρεξάλνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε  
ηαηξηθψλ εξεπλψλ: ηίζεηαη ην εξψηεκα θαηά πφζν κπνξεί λα ιεθζεί 
έγθπξε ζπγθαηάζεζε, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ ή 
θαηαλνεζνχλ νη πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο ζπγθαηάζεζεο 

 Η λήτη ειδικήρ ζςγκαηάθεζηρ για κάθε ζςζσεηιζμψ ή 
επανασπηζιμοποίηζη ιαηπικϊν, γενεηικϊν ή βιομεηπικϊν 
δεδομένυν κπνξεί λα πξνυπνζέηεη δπζαλάινγε πξνζπάζεηα ή λα 
είλαη αδχλαηε θαη/ή λα νδεγήζεη ζε δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο 
δηαδηθαζίεο 

 Η πλήπηρ ανυνςμοποίηζη ηυν δεδομένυν, γηα απνθπγή 
επηινγήο νπνηαζδήπνηε λνκηθήο βάζεο ηεο επεμεξγαζίαο π.ρ. 
ζπγθαηάζεζε, είλαη δχζθνιν λα δηαζθαιηζηεί, ηδίσο φηαλ: 

•  ιαηπικά δεδομένα επανασπηζιμοποιοωνηαι για άλλοςρ 
ζκοποωρ 

•  η επεξεπγαζία αθοπά  γονιδιυμαηικά δεδομένα (genome data) 

•  η ζςλλογή δεδομένυν απψ διάθοπερ πηγέρ θαζηζηά εθηθηή ηελ 
επαλαηαπηνπνίεζε 
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 Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά 
κέηξα πος να αποδεικνωοςν ζςμμψπθυζη με ηον Κανονιζμψ, φπσο: 

• ςεπδσλπκνπνίεζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ 

• πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ ην ζηάδην ζρεδηαζκφ θαη  εμ νξηζκνχ 

• πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ αλαθνίλσζεο ελδερφκελσλ παξαβηάζεσλ ζηα 
επεξεαδφκελα πξφζσπα 

• πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη νξγαληζκνί ζα κπνξνχλ 
λα αληηδξάζνπλ θαη λα γλσζηνπνηήζνπλ ηπρφλ παξαβίαζε δεδνκέλσλ 
εληφο ηεο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο 

• πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ γηα εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ  

• πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ ηθαλνπνίεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ππνθεηκέλσλ 

 

 Κάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη ρξφλν, θφζηνο θαη επηινγή εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζσπηθνχ 

 

 

 

33 

34 

     

    ςζηάζειρ Δπιηπψπος ημεπ. 26.07.2016 ππορ Τπ. Τγείαρ με αθοπμή ηοςρ  

    ελέγσοςρ/επιζκέτειρ πος ππαγμαηοποίηζε απψ Γεκ. 2015 – Ιοωλιο 2016: 

 

 

 

 
 

1. Δγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο θχιαμεο ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ αζζελψλ 
 

2. Μέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο, λα γίλεηαη ζσζηή 
αξρεηνζέηεζε θαη θχιαμε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ζε ράξηηλε κνξθή 

 

3. Να κε δίλνληαη ζηνπο αζζελείο νη ηαηξηθνί θάθεινη (γηα θχιαμε ή δηαθίλεζε) – γηα 
απνθπγή απψιεηαο ηνπο θαη αθαίξεζεο/αιινίσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο 

 

4. Σήξεζε ενημεπυμένυν ηαηξηθψλ αξρείσλ (ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ αζζελή, 
ζεξαπεία, πξνεγνχκελν ηαηξηθφ ηζηνξηθφ, δηάγλσζε, ζεξαπεπηηθή αγσγή) –                           
Α. 17 ηνπ Νφκνπ 1(Ι)/2005 θαη άξζξν 4(1)(δ) ηνπ Νφκνπ 138(Ι)/2001. 
Παπαβίαζη ηος άπθπος 17 ηος Νψμος 1(Ι)/2005 απψ παποσέα 
ςπηπεζίαρ ςγείαρ είναι ένοσορ αδικήμαηορ 

 

5. Ιθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο ησλ αζζελψλ ζηνπο ηαηξηθνχο θάθεινπο 
ηνπο θαη/ή παξνρήο ιήςεο αληηγξάθνπ (εθφζνλ απηφ δελ πξνυπνζέηεη 
δπζαλάινγε πξνζπάζεηα) 

 

 

 

Γελ. Ννζ. Λεπθσζίαο Γελ. Ννζ. Ακκνρψζηνπ Ννζ. Λάξλαθαο 

Δπαξρηαθφ Ννζ. Λεκεζνχ Δπαξρηαθφ Ννζ. Πάθνπ 
 

Μαθάξην Ννζ. 
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    Παποσή πληποθοπιϊν για αζθενείρ ζε ζςγγενικά 
και θιλικά ππψζυπα     

Οη ιεηηνπξγνί εγγξαθψλ θαη νη ηειεθσλεηέο επηηξέπεηαη 
λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο αζζελψλ πνπ λνζειεχνληαη ζην 
λνζνθνκείν, ΜΟΝΟ ζε άηνκν πνπ ν ίδηνο ν αζζελήο 
επέιεμε λα ελεκεξψλεηαη εθ κέξνπο ηνπ θαη/ή ζε άηνκν 
πνπ έρεη ηέηνην δηθαίσκα βάζεη λφκνπ (π.ρ. γνλείο 
αλειίθσλ) 

  Η πιεξνθφξεζε γηα ην πνπ βξίζθεηαη ν ζάιακνο θαη ην 
δσκάηην πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο (νπφηαλ ηεθκαίξεηαη 
φηη ν αζζελήο έρεη δεκνζηνπνηήζεη ηε δηακνλή ηνπ ζην 
λνζνθνκείν) ΓΔΝ ζπληζηά επεμεξγαζία επαίζζεησλ 
δεδνκέλσλ, αιιά απιή θαζνδήγεζε 
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Ησογπάθηζη ηηλεθυνικϊν ζςνδιαλέξευν  

Ιζρχνπλ νη δηαηάμεηο γηα ην Απφξξεην ησλ επηθνηλσληψλ 
(άξζξν 99) ηνπ Νφκνπ 112(Ι)/2004  

Παπέμβαζη ζηιρ επικοινυνίερ επιηπεπηή αν: 
 

• εμαζθαιίδεηαη ε ζπγθαηάζεζε ησλ επηθνηλσλνχλησλ ή 

• πξνβιέπεηαη απφ λνκνζεζία (πξσηνγελή /δεπηεξνγελή) 
θαη κε άδεηα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή  

• αλ πξφθεηηαη γηα λφκηκε επαγγεικαηηθή πξαθηηθή 
επηηξέπεηαη ε θαηαγξαθή ζπλδηαιέμεσλ κε ζθνπφ ηελ 
εμαζθάιηζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θάπνηαο εκπνξηθήο 
ζπλαιιαγήο θαη/ή νπνηαζδήπνηε άιιεο επηθνηλσλίαο 
επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα 
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 Ιζσωοςν και οι διαηάξειρ ηος Νψμος 138(Ι)/2001, 

δςνάμει ηυν οποίυν:  

 Πξνηνχ αξρίζεη ε ηειεθσληθή ζπλνκηιία, ππάξρεη 
πξνεηδνπνηεηηθή ζήκαλζε φηη ε ζπλνκηιία ερνγξαθείηαη, 

 ην πεξηερφκελν ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο ζήκαλζεο, λα 
αλαθέξνληαη ηα αθφινπζα: 

 

• ε ηαπηφηεηα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, 

• ν ζθνπφο ηεο ερνγξάθεζεο, 

• εάλ ε ερνγξαθεκέλε ζπλνκηιία ζα θνηλνπνηεζεί ζε 
ηξίηνπο θαη φηη 

• ην θπζηθφ πξφζσπν κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζην 
πεξηερφκελν ηεο ερνγξαθεκέλεο ηειεθσληθήο 
ζπλνκηιίαο 
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Δγκαηάζηαζη Κλειζηοω Κςκλϊμαηορ Βινηεοπαπακολοωθηζηρ 

 Δπηηξέπεηαη κφλν αλ δελ ππάξρεη ιηγφηεξν παξεκβαηηθφο ηξφπνο γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ π.ρ. πξνζηαζία ηνπ ρψξνπ απφ δηαξξήμεηο 
/θινπέο  

 

 Δπιηπέπεηαι η εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία καμεπϊν:  

• ζηηο εηζφδνπο/εμφδνπο ησλ λνζνθνκείσλ 

• ζην ρψξν ππνδνρήο 

• γηα έιεγρν θαη παξαθνινχζεζε ηνπ δσκαηίνπ λενγλψλ 

• γηα έιεγρν ηνπ ξνινγηνχ ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηεο πξνζέιεπζεο /αλαρψξεζεο απφ 
ηελ εξγαζία 

• ζηελ είζνδν/έμνδν ζηηο ειεθηξνληθέο κπάξεο ζην ρψξν ζηάζκεπζεο αζζελνθφξσλ  

• ζηα δσκάηηα λνζειείαο αλήιηθσλ ρξεζηψλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ θαη ζην εμεηαζηηθφ 
δσκάηην (ππφ φξνπο)  

• ζε ρψξνπο πνπ ππάξρνπλ ηακεία / θπιάγνληαη απφξξεηα έγγξαθα / θάθεινη αζζελψλ 
(ε θάκεξα ζα εζηηάδεη ΑΠΟΚΛΔΙΣΙΚΑ ζην ζεκείν ηνπ ηακείνπ/ρψξνπ θχιαμεο 
εγγξάθσλ – ΌΥΙ ζηοςρ ςπαλλήλοςρ) 

• απέλαληη απφ ηνπο αλειθπζηήξεο / ζθάιεο / εμφδνπο θηλδχλσλ 

• ζηηο εηζφδνπο θιηκαθνζηαζίσλ 

• γηα έιεγρν ηνπ ηακείνπ ζηελ θαθεηέξηα 

• ρψξν ηνπ λεθξνηνκείνπ 
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 ΓΔΝ επιηπέπεηαι η εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία κάμεπαρ:  

• ζαιάκνπο αζζελψλ 

• ζαιάκνπο εμέηαζεο  

• ζαιάκνπο ηαηξηθψλ επεκβάζεσλ  

• ζηνπο ρψξνπο έμσ απφ ηα εμεηαζηήξηα   

• δηαδξφκνπο (έμσ απφ ηα δσκάηηα ησλ αζζελψλ) 

• γξαθεία ηαηξψλ  / λνζειεπηψλ  

• ρψξνπο αλακνλήο  

• ηνπαιέηεο 

• αζαλζέξ  

• θαθεηέξηα 
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 Σα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ θα ππέπει να 
ενημεπϊνονηαι κέζσ πξνεηδνπνηεηηθψλ πηλαθίδσλ, νη 
νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη: 

• επδηάθξηηεο 

• επαξθείο ζε αξηζκφ 

• εκθαλείο 

•ζε ζεκείν πξηλ ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ εηζέιζνπλ 
ζην ρψξν πνπ γίλεηαη ε νπηηθνγξάθεζε  
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Δγκαηάζηαζη ζςζηημάηυν δακηςλικϊν αποηςπυμάηυν για 
ζκοποωρ ελέγσος ηηρ ϊπαρ πποζέλεςζηρ/ ανασϊπηζηρ ηυν 
ςπαλλήλυν απψ ηην επγαζία 

• Δίναι βιομεηπικψ δεδομένο׃ θαζνιηθφ, κνλαδηθφ, κφληκν δεδνκέλν 
φπσο είλαη θσηνγξαθία, DNA, ίξηδα, παιάκε, θσλή θηι 

 Γεν επιηπέπεηαι  

 Δπιηπέπεηαι ζε θηίξηα πςίζηεο αζθάιεηαο θαη ρψξνπο κε ηδηαίηεξεο 
απαηηήζεηο αζθαιείαο θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη άιιν ιηγφηεξν 
επαρζέο κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηυν ζκοπϊν αζθάλειαρ ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ / εμνπιηζκνχ /πξνζψπσλ (π.ρ. ζηξαηησηηθέο 
/ακπληηθέο εγθαηαζηάζεηο, εξγαζηήξηα πςεινχ θηλδχλνπ, ρψξνη 
αεξνδξνκίσλ, θ.α) 

 Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα ζηαζκίδεη ηνπο θηλδχλνπο, 
ηελ έθηαζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη ηηο ππάξρνπζεο ελαιιαθηηθέο 
δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη απφ ηελ άιιε, ηηο 
πξνζβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ 
απφ ηε ρξήζε ηέηνησλ κεζφδσλ  

 Απψθαζη ενανηίον Απολλϊνειος Νοζοκομείος 

 41 

Οπθή σπήζη απσείος ηος πποζυπικοω  
 

  Οη πξνζσπηθνί θάθεινη ησλ ππαιιήισλ (πνπ 
πεξηέρνπλ πξνζφληα θαη αηνκηθέο εθζέζεηο), ζα 
πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε αζθαιέο κέξνο (ζε 
ρψξνπο πνπ θιεηδψλνπλ) 

 

 Πξφζβαζε ζηνπο πξνζσπηθνχο θαθέινπο λα έρεη 
κφλν εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ 

 

 Απαγνξεχεηαη ε δηάδνζε πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 
πνπ αθνξνχλ έλα ππάιιειν ζε άιιν 
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Αναγπαθή πάθηζηρ ηυν αζθενϊν ζηα πιζηοποιηηικά 
αζθενείαρ 

 

  Ο εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα γλσξίδεη ηελ 
πάζεζε/αζζέλεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ: 

•Γηα λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ / εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ 
ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ αθνχ έρεη 
ηελ επζχλε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 
ηνπο (κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο, επηθίλδπλεο 
εξγαζίεο θ.ι.π.) 

•Βάζεη Καλνληζκνχ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο, ν 
εξγνδφηεο κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηεζεί απφ ην 
ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θαη λα δεηήζεη λα 
εμεηαζηεί ν ππάιιεινο απφ ηαηξνζπκβνχιην 
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Γπαθείο Δπιηπψπος Πποζηαζίαρ Γεδομένυν 
Πποζυπικοω Υαπακηήπα 

Ιάζνλνο 1, 1082 Λεπθσζία 
Σ.Θ.  23378, 1682  Λεπθσζία 

 
Σει:  22818456, Φαμ: 22304565 

 
E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy 

 
www.dataprotection.gov.cy 
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Δςσαπιζηϊ για ηην πποζοσή ζαρ 
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