Δήλωςη Πολιτικήσ Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομένων
Γηα εκάο ζηελ New Health System «NHS» ε πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ ησλ
πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ καο θαζψο θαη ν ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο ηνπ αηφκνπ ζην
δηαδίθηπν απνηειεί απηνλφεηε δέζκεπζε. Λακβάλνπκε φια ηα απαξαίηεηα νξγαλσηηθά θαη
ηερληθά κέηξα πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε ηελ αζθάιεηα, ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη
ηελ εγθπξφηεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ ρξεζηψλ θαη πειαηψλ καο.
Είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα εκάο απηή ε ηζρπξή δέζκεπζε λα είλαη μεθάζαξε ζε φινπο ηνπο
πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο καο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ππεξεζίεο καο. Γηα ην ιφγν απηφ
δεκηνπξγήζακε ηελ παξνχζα "Δήισζε απνξξήηνπ - πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Δεδνκέλσλ"
πνπ πεξηγξάθεη θαη επεμεγεί ηη είδνπο πξνζσπηθά δεδνκέλα ζπιιέγνπκε, πσο ηα
δηαρεηξηδφκαζηε θαη πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
1. Τι πποζωπικά δεδομένα ζςλλέγοςμε για εζάρ;
Τα πξνζσπηθά δεδνκέλα (ηφζν ηα απιά φζν θαη ηα επαίζζεηα) πνπ επεμεξγαδφκαζηε γηα ζαο
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε ζρέζε καο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηχπνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ
καο θαη ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπκε.
Σηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ δηαηεξνχκε θαη επεμεξγαδφκαζηε, αλάινγα κε ηε ζρέζε καο,
πεξηιακβάλνληαη:
1.1. Σηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ζπλδξνκεηηθήο ζχκβαζεο θαη γηα ηελ
έληαμή ζαο ζηα πξνγξάκκαηα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο ηεο εηαηξίαο. Σπιιέγνπκε ηα απιά
πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα φπσο αλαθέξνληαη ζηα έληππα ηεο αίηεζεο (Ολνκαηεπψλπκν,
Παηξψλπκν, ΑΦΜ, ΑΔΤ).
1.2. Σηνηρεία Επηθνηλσλίαο. Σπιιέγνπκε ηα απιά πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ηελ
ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο γηα ηελ έληαμή ζαο ζηα πξνγξάκκαηα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο
ηεο New Health System, φπσο γηα παξάδεηγκα νλνκαηεπψλπκν/επσλπκία ηεο επηρείξεζεο, ηελ
δηεχζπλζή ζαο, ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, θ.ιπ.
1.3. Δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email). Σπιιέγνπκε ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ησλ πειαηψλ καο θαη ησλ πξνζψπσλ καο φηαλ εθθξάδνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο
γηα ηηο ππεξεζίεο καο.
1.4 Σπιιέγνπκε ηπρφλ παξαπεκπηηθά ζεκεηψκαηα (θαηφπηλ απνζηνιήο ζαο) ηα νπνία είλαη
απαξαίηεηα γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο
πνπ έρεηε επηιέμεη θαη εληαρζεί.
2. Πώρ σπεζιμοποιούμε (επεξεπγαδόμαζηε) ηα πποζωπικά ζαρ δεδομένα;
Η New Health System ρξεζηκνπνηεί ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα γηα ηνπο παξαθάησ ζθνπνχο:
2.1. Γηα ηελ επηθνηλσλία καδί ζαο.
2.2. Γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κεηαμχ καο ζχκβαζε.
3. Από πού ζςλλέγοςμε ηα πποζωπικά ζαρ δεδομένα;
Η New Health System ζπιιέγεη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο:
3.1. Έληππα αηηήζεσλ, online αίηεζε απφ ην site ηεο εηαηξίαο, θαζψο θαη άιια έληππα ηα
νπνία ρξεζηκνπνηεί ηφζν ε εηαηξία φζν θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ
δεδνκέλσλ ζαο θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ φπσο ην φλνκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πγείαο πνπ
επηζπκείηε λα εληαρζείηε.
3.2. Πάξνρνπο ππεξεζηψλ, κεζίηεο αζθαιίζεσλ, αζθαιηζηηθνχο πξάθηνξεο/ ζπκβνχινπο/
ππαιιήινπο/ δηακεζνιαβεηέο θαη άιινπο ζπλεξγάηεο, επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα πγείαο.

4. Νόμιμε βάζε επεξεπγαζίαρ ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων
4.1. Η επεμεξγαζία ησλ απιψλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ή/θαη πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ
εηδηθήο θαηεγνξίαο (επαίζζεηα δεδνκέλα) γίλεηαη γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ καο πξνο
εζάο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε αίηεκά ζαο γηα θαηάξηηζε ζχκβαζεο ζε πξφγξακκα πξσηνβάζκηαο
πεξίζαιςεο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν δηαβηβάδεηαη είηε απεπζείαο ζηελ εηαηξία καο απφ εζάο πνπ
επηζπκείηε ηελ θαηάξηηζε ζχκβαζεο είηε κέζσ ησλ δηακεζνιαβεηψλ. Με βάζε ην αίηεκα ζαο
απηφ θαηαξηίδεηαη ε ζχκβαζε ζηε ζπλέρεηα, ιακβάλεηε ηηο ππεξεζίεο πνπ απνξξένπλ απφ
απηήλ.
4.2. Πεξαηηέξσ, ε επεμεξγαζία ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (επαίζζεηα
δεδνκέλα) βαζίδεηαη είηε ζηελ ξεηή ζπγθαηάζεζε είηε ζε θάπνηα άιιε λφκηκε βάζε, ζχκθσλα
κε ηνλ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Χαξαθηήξα (GDPR) θαη ηελ
αληίζηνηρε Επξσπατθή θαη Ειιεληθή λνκνζεζία. Είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδεηε φηη κπνξεί λα
δεηήζνπκε απφ εζάο απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα ή/θαη πξνζσπηθά δεδνκέλα εηδηθήο
θαηεγνξίαο (επαίζζεηα) γηα λα ζπκκνξθσζνχκε κε ηηο ηζρχνπζεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη
νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ γηα λα κπνξέζνπκε λα εθπιεξψζνπκε
ηνπο φξνπο ηεο κεηαμχ καο ζχκβαζεο.
4.3. Σε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε επεμεξγαζία ησλ απιψλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ή/θαη
ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (επαίζζεηα) είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο έλλνκσλ
ζπκθεξφλησλ καο ή γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζήο καο πξνο ηελ εζληθή ή/θαη επξσπατθή
λνκνζεζία.
Όηαλ ε επεμεξγαζία βαζίδεηαη ζηελ ζπγθαηάζεζε ζαο π.ρ. γηα πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, θ.ι.π.
αλά πάζα ζηηγκή κπνξείηε λα θάλεηε αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο.
5. Χπόνορ διαηήπεζερ ηων πποζωπικών ζαρ δεδομένων
5.1. Όηαλ ζαο παξέρνπκε έλα πξντφλ ή κία ππεξεζία π.ρ. έλα ζπκβφιαην έληαμήο ζαο ζε
πξφγξακκα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, ζπληνληζκφο ηνπ ξαληεβνχ ζαο κε ηνλ ηαηξηθφ
πάξνρν, θ.ιπ. δηαηεξνχκε ηα απιά πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά
δεδνκέλα εηδηθήο θαηεγνξίαο (επαίζζεηα) γηα φιν ην δηάζηεκα ηζρχνο ηεο ζπλδξνκεηηθήο
ζχκβαζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε έσο ηελ παξαγξαθή θάζε εθαηέξσζελ αμίσζεο, εθηφο θη αλ
δηάηαμε λφκνπ επηβάιιεη πξφζζεην ρξνληθφ δηάζηεκα.
5.2. Όηαλ πξφθεηηαη λα ζπκκνξθσζνχκε κε κηα λνκηθή ή θαλνληζηηθή ππνρξέσζε, δηαηεξνχκε
ηα απιά πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα, θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα εηδηθήο θαηεγνξίαο
(επαίζζεηα) ηνπιάρηζηνλ γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη γηα λα ζπκκνξθσζνχκε κε ηε ελ ιφγσ
ππνρξέσζε.
5.3. Δηαηεξνχκε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πξνζψπσλ πνπ έθαλαλ εγγξαθή ζηα
newsletters (ελεκεξσηηθά δειηία) ή/θαη ζηηο πξνσζεηηθέο καο ελέξγεηεο, κέρξη πέληε (5) έηε,
εθηφο εάλ καο δειψζεηε φηη δελ επηζπκείηε πιένλ λα ιακβάλεηε απφ εκάο newsletters
ελεκεξσηηθά δειηία ή/θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ.
6. Μέηπα πος λαμβάνοςμε για ηεν πποζηαζία ηων δεδομένων ζαρ
6.1. Όηαλ καο δίλεηε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα (απιά θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ –επαίζζεηα),
ιακβάλνπκε φια ηα αλαγθαία θαηά ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία κέηξα πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιίζνπκε φηη απηά ηεξνχληαη κε αζθάιεηα, είηε ζε εηδηθφ ειεθηξνληθφ ρψξν (εάλ ηα
δεδνκέλα ζαο είλαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή) είηε ζε εηδηθφ απνζεθεπηηθφ ρψξν (εάλ ηα
δεδνκέλα ζαο είλαη ζε έληππε κνξθή). Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνχλ ηα πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα, ιακβάλνπκε θπζηθά, ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπο.
Ελεκεξψλνπκε θαη ειέγρνπκε ηελ ηερλνινγία αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζε δηαξθή βάζε.
Πεξηνξίδνπκε ηελ πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ζε εθείλνπο κφλν ηνπο
εξγαδφκελνπο πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ ηα δεδνκέλα απηά, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ
νθέιε ή ππεξεζίεο ζε εζάο. Επηπιένλ, εθπαηδεχνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο σο πξνο ηε ζεκαζία
ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη δηαηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ
ζαο δεδνκέλσλ.

7. Πόηε και πώρ διαβιβάδοςμε ζε άλλοςρ ηα πποζωπικά ζαρ δεδομένα;
7.1. Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί, ηα απιά πξνζσπηθά ζαο
δεδνκέλα θαη ηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα (επαίζζεηα), ζα
δηαβηβαζηνχλ ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα νπνία, σο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, ζα
κπνξνχλ λα ηα επεμεξγαζηνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Εηαηξίαο θαη κφλν φζνη ζρεηίδνληαη
πεξηνξηζηηθά γηα ηηο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κεηαμχ καο
ζχκβαζε. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ ζαο κπνξεί επίζεο λα είλαη λνζειεπηηθά ηδξχκαηα,
γηαηξνί θαη δηακεζνιαβνχληα πξφζσπα πνπ ζα ελεξγήζνπλ σο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία
γηα ινγαξηαζκφ ηεο Εηαηξίαο. Δηαβίβαζε δεδνκέλσλ απφ ηελ Εηαηξία πξνο ην Εμσηεξηθφ
κπνξεί λα γίλεη κφλν βάζεη ξεηήο λνκνζεηηθήο ππνρξέσζεο (πρ. λνκνζεζία γηα μέπιπκα
ρξήκαηνο).
7.2. Σε θάζε δηαβίβαζε ιακβάλνπκε πάληα θάζε κέηξν ψζηε ηα δεδνκέλα πνπ ζα
δηαβηβάδνληαη λα είλαη ηα ειάρηζηα αλαγθαία θαη φηη ζα ζπληξέρνπλ φιεο νη πξνυπνζέζεηο γηα
λφκηκε θαη ζεκηηή επεμεξγαζία.
8. Γιαηί απαιηείηαι ε ζςλλογή ηων Πποζωπικών Δεδομένων ζαρ;
Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζαο είλαη αλαγθαία γηα ηε ζχλαςε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζπκβνιαίνπ ζαο (πξφγξακκα πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο). Εάλ δελ παξάζρεηε ηα Πξνζσπηθά
Δεδνκέλα ζαο, δπζηπρψο, ε New Health System δελ δχλαηαη λα πξνβεί ζηε ζχλαςε ηεο
ζπλδξνκεηηθήο ζχκβαζεο ή/θαη ζηελ παξνρή ησλ παξνρψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ απηφ
πξνβιέπεη.
9. Τα δικαιώμαηά ζαρ
Έρεηε ην δηθαίσκα λα δεηήζεηε πξφζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο, ηα νπνία
επεμεξγαδφκαζηε. Επηπιένλ, έρεηε ηα εμήο δηθαηψκαηα:
9.1. Δηθαίσκα ελεκέξσζεο, δηφξζσζεο ή δηαγξαθήο (φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ) ησλ
πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ.
9.2. Δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ή ελαληίσζεο ζηελ επεμεξγαζία ησλ
πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ.
9.3. Δηθαίσκα (ππφ πξνυπνζέζεηο) λα ιάβεηε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα ψζηε λα ηα
ρξεζηκνπνηήζεηε νπνπδήπνηε αιινχ ή λα ηα δηαβηβάζνπκε εκείο γηα ινγαξηαζκφ ζαο.
9.4. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ επεμεξγαδφκαζηε ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα βαζηδφκελνη ζηε
ζπγθαηάζεζή ζαο, έρεηε επίζεο ην δηθαίσκα αλά πάζα ζηηγκή λα αλαθαιέζεηε ηε
ζπγθαηάζεζή ζαο, ρσξίο απηφ λα επεξεάδεη ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο γηα ην δηάζηεκα
πξηλ ηελ αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζήο ζαο.
Τέινο, έρεηε ην δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζηελ αξκφδηα Ειιεληθή αλεμάξηεηε αξρή, ε
νπνία είλαη ε Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Χαξαθηήξα (http://www.dpa.gr/).
10. Πώρ να επικοινωνήζεηε μαδί μαρ;
Μπνξείηε λα επηθνηλσλείηε καδί καο γηα νπνηαδήπνηε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία
ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ ή γηα λα αζθήζεηε ηα δηθαηψκαηά ζαο.

