Αγαπητή/έ εξεταζόμενη/ε
Τν Ιαηξηθφ Γηαγλσζηηθφ Κέληξν ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ ελαξκνλίδεηαη κε ηνλ Γεληθφ
Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηεο Δ.Δ. (Δ.Δ. 2016/679) θαη
επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά ζαο δεδνκέλα κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ, ηνπο εζληθνχο
θαη επξσπατθνχο λφκνπο.
Οη ζθνπνί ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ είλαη:
1. Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ηαηξηθψλ ζαο εμεηάζεσλ
2. Η δηελέξγεηα ησλ ηαηξηθψλ ζαο εμεηάζεσλ
3. Η επηθνηλσλία καδί ζαο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα ξαληεβνχ ζαο καδί καο, ζηηο
εμεηάζεηο, ζηε δηάγλσζε θαη ζηε ζεξαπεία ζαο
4. Η ιήςε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ
Ννκηθή βάζε γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο απνηειεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο
επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζαο γηα ηελ ηαηξηθή δηάγλσζε θαη
ζεξαπεία ζαο, αιιά θαη ε κεηαμχ καο ζχκβαζε γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε ζαο.
5. Η έθδνζε ησλ απαηηνχκελσλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ
Ννκηθή βάζε ηεο ελ ιφγσ επεμεξγαζίαο είλαη ε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθάζηνηε
ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία, πνπ επηβάιιεη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ζαο
γηα ηελ έθδνζε λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ, θαζψο θαη ηελ εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ
ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ.
6. Η θάιπςε ηνπ θφζηνπο ππεξεζηψλ ηνπ Ιαηξείνπ απφ ηνλ θνξέα θνηλσληθήο
αζθάιηζεο ζηνλ νπνίν ππάγεζηε (ΔΟΠΥΥ θιπ).
Ννκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο απηήο απνηειεί ε αλαγθαηφηεηα εθηέιεζεο
ππνρξεψζεσλ θαη άζθεζε δηθαησκάησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δηθαίνπ ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη νη φξνη ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ. Ταπηφρξνλα, φκσο, ελδέρεηαη λα καο δεηεζνχλ δεδνκέλα ζαο απφ
ηνπο αλσηέξσ θνξείο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, νπφηε ε ρνξήγεζε
απηψλ επηβάιιεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε έλλνκεο ππνρξέσζεο.

Η λνκηκφηεηα ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ βαζίδεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη
δεζκεχζεηο ηνπ Ιαηξηθνχ Κέληξνπ θαη ησλ δηθψλ ζαο γηα ηελ παξνρή εξγαζηεξηαθψλ
θαη ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ.
Τα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνπκε απφ εζάο θαη ην βηνινγηθφ ζαο πιηθφ ηα
επεμεξγαδφκαζηε εληφο ηνπ Ιαηξηθνχ Κέληξνπ. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη

να τα αποςτείλουμε για τουσ ωσ άνω αναγραφόμενουσ λόγουσ ςε εξειδικευμζνα
εργαςτήρια, ςε εργαςτήρια δεφτερησ γνώμησ, ςε θεράποντεσ ιατροφσ, ςε νοςοκομεία και
κλινικζσ του δημόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα καθώσ και ςε κάποια τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανιςμό αθνχ δηαζθαιηζζνχλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

Τα δεδνκέλα ζαο ηεξνχληαη απφ ην Ιαηξηθφ Κέληξν ηνπιάρηζηνλ γηα 10 έηε απφ ηελ
ηειεπηαία επίζθεςή ζαο ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία.
Σαο ελεκεξψλνπκε φηη αλά πάζα ζηηγκή, έρεηε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα
ζαο θαζψο θαη δηφξζσζεο (φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη κφλν). Δπίζεο,
ζαο παξέρεηαη ην δηθαίσκα ηεο αίηεζεο γηα δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ζαο ππφ ηελ
πξνυπφζεζε ηεο παξέιεπζεο ηνπ λνκηθά θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο.
Δπίζεο, ζαο παξέρεηαη ην δηθαίσκα θνξεηφηεηαο. Απηφ εμεηδηθεχεηαη ζε απνζηνιή
ησλ δεδνκέλσλ ζαο κε ηειενκνηφηππν ή κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ζε πξφζσπν/α
πνπ δειψλεηε θαηάιιεια, θαζψο θαη παξνρή αληηγξάθνπ ησλ δεδνκέλσλ ζε
πξφζθνξν ειεθηξνληθφ κέζν ή θαη ζε έληππε κνξθή.
Δίλαη δηθαίσκά ζαο αλά πάζα ζηηγκή λα αλαθαιέζεηε ηηο ζπλαηλέζεηο πνπ καο έρεηε
παξαρσξήζεη ζπκπιεξψλνληαο θαηάιιειε αίηεζε, θαζψο θαη λα ππνβάιιεηε
θαηαγγειία ζηελ αξκφδηα Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα
(ηει.:210 6475600, email: contact@dpa.gr, web:http://www.dpa.gr )
Γηα ηελ άζθεζε ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ ζαο, θαζψο θαη γηα νπνηαδήπνηε
επηθνηλσλία ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζαο, παξαθαινχκε λα επηθνηλσλείηε
κε ηνλ θ.Βαζίιεην Λνπιέιε ζην e-mail : info@bioanalysis.gr

