
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ο ΥΓΙΗΣ ΔΗΜΟΣ» 

 

To Πρότυπο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Δημόκριτος» συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ο Υγιής Δήμος» με 
σκοπό τον προσδιορισμό της τοπικής νοσηρότητας και την πρόληψη στις περιοχές του προγράμματος.   
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, εφόσον εγκριθεί η αίτησή σας, θα χρειαστεί να 
επεξεργαστούμε κάποια προσωπικά δεδομένα σας. Στο παρόν έντυπο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία αυτή.  
 

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι τόσο ο Δήμος Ιάσμου (για τη συλλογή των αιτήσεων 
συμμετοχής, την ενημέρωση της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, την έκδοση της ατομικής ψηφιακής 
κάρτας υγείας και την παρακολούθηση του προφίλ υγείας και της εξέλιξης της υγείας των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα), όσο και το Πρότυπο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Δημόκριτος» (για τη συλλογή των αιτήσεων 
συμμετοχής, την ενημέρωση της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, την εκτίμηση και διάγνωση των 
αποτελεσμάτων των εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα).  
 
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
Διεύθυνση: Εθνικής Αμύνης 4, Ίασμος 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2534350100, 2534350101 
Email Επικοινωνίας: politis@iasmos.gr 
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: politis@iasmos.gr 
 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  
Διεύθυνση: Ορέστου 78, Ορεστιάδα 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2552023300 
Email Επικοινωνίας: info@dimokritos.org 
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων: dpo@dimokritos.org 
 

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΘΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για να μπορέσετε να πάρετε μέρος στο πρόγραμμα θα χρειαστεί να μας παρέχετε τις εξής πληροφορίες για εσάς:  
- Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση συμμετοχής σας για το πρόγραμμα «Ο Υγιής Δήμος» 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση 
(email) και διεύθυνση κατοικίας σας) 

- Ιατρικό ιστορικό που θα σας ζητηθεί  
- Αποτελέσματα και διαγνώσεις των εξετάσεων που θα πραγματοποιήσετε στα πλαίσια του προγράμματος. 

 
Τα πιο πάνω δεδομένα σας θα καταχωρηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα που υποστηρίζει το πρόγραμμα, η οποία 
έχει σχεδιαστεί και υποστηρίζεται τεχνικά από το Δήμο Ιάσμου.  
 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Η επεξεργασία των πιο πάνω δεδομένων σας γίνεται με σκοπό την ιατρική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας 
σας (με βάση τις εξετάσεις στις οποίες θα δεχθείτε να υποβληθείτε και οι οποίες προβλέπονται από τους όρους 
του προγράμματος), έτσι ώστε να διαμορφωθεί το «προφίλ υγείας» σας. Βάσει αυτού, ο Δήμος θα παρακολουθεί 
την εξέλιξη της υγείας σας και θα σας ειδοποιεί εγκαίρως για τη διεξαγωγή απαραίτητων για εσάς εξετάσεων, με 
σκοπό την αποφυγή εμφάνισης έκτακτων και δυσάρεστων περιστατικών (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τους σκοπούς του προγράμματος και τη διαμόρφωση του προφίλ υγείας σας, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο 
Δήμο Ιάσμου). Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα είναι απαραίτητα για να εκδοθεί η ατομική ψηφιακή κάρτα 



 
 
 

υγείας σας (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα και την επεξεργασία των δεδομένων σας 
μέσω αυτής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δήμο Ιάσμου).  
Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παρούσα 
ενημέρωση. 
 

4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Η επεξεργασία των δεδομένων σας, έτσι όπως περιγράφεται πιο πάνω, είναι απαραίτητη για να επωφεληθείτε 
από τις υπηρεσίες του προγράμματος «Ο Υγιής Δήμος», στην περίπτωση που επιλεγείτε να συμμετέχετε σε αυτό. 
Ειδικά το Πρότυπο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Δημόκριτος», επεξεργάζεται τα δεδομένα σας και για 
σκοπούς επαγγελματικής ιατρικής και ιατρικής διάγνωσης  (για την εκτίμηση και διάγνωση των ιατρικών 
εξετάσεών σας).  

Επιπλέον, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δική σας συγκατάθεση προκειμένου τα 
προσωπικά σας δεδομένα να αποθηκευτούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος για τους ως άνω 
σκοπούς.  Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας όποτε εσείς το θελήσετε, επικοινωνώντας με τον Δήμο 
Ιάσμου ή το Πρότυπο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Δημόκριτος» και δηλώνοντας ότι θέλετε να αποχωρήσετε 
από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε όσο η 
συγκατάθεσή σας ήταν σε ισχύ.  

Επιπρόσθετα, σας ζητάμε τη συγκατάθεσή σας για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων στην ψηφιακή 
πλατφόρμα του προγράμματος «Ο Υγιής Δήμος» και μετά τη λήξη του προγράμματος, με σκοπό να συνεχίσετε να 
συμμετέχετε σε αυτό. 

 
5. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος καταρχήν για τρία χρόνια μετά τη 
λήξη του. Παρόλα αυτά και επειδή ο Δήμος επιθυμεί να παρατείνει τη δράση του προγράμματος, τα δεδομένα 
σας μπορεί παραμείνουν στο πρόγραμμα και μετά την τριετία, μόνο εφόσον παρέχετε την παραπάνω, σχετική 
συγκατάθεσή σας (υπογράφοντας το σχετικό πεδίο στην αίτηση συμμετοχής). Εάν δεν παράσχετε τη σχετική 
συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν οριστικά τρία χρόνια μετά τη λήξη του προγράμματος.  
Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα τηρηθούν στο αρχείο του Πρότυπου Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου 
«Δημόκριτος» για 10 χρόνια από τη συλλογή τους, βάσει της υποχρέωσης που επιβάλλει ο Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας στις Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (άρθρο 14 -Τήρηση ιατρικού αρχείου). 
 

6. ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ 

Πρόσβαση στα δεδομένα σας θα έχουν εργαζόμενοι τόσο του Δήμου Ιάσμου όσο και του Πρότυπου Ιδιωτικού 
Διαγνωστικού Εργαστηρίου «Δημόκριτος», οι οποίοι θα έχουν εξουσιοδοτηθεί να ενημερώνουν την πλατφόρμα 
του προγράμματος με τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και άλλες απαραίτητες πληροφορίες (για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποια άλλα πρόσωπα του Δήμου μπορεί να έχουν πρόσβαση στην 
πλατφόρμα του προγράμματος, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δήμο). Επιπλέον, πρόσβαση στα δεδομένα σας 
θα έχει το ιατρικό προσωπικό του Πρότυπου Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου «Δημόκριτος» για να μπορέσει 
να εκτιμήσει/διαγνώσει τα αποτελέσματα των εξετάσεών σας και ακολούθως την κατάσταση της υγείας σας.  
Όλοι οι εργαζόμενοι του Πρότυπου Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου «Δημόκριτος» δεσμεύονται για την 
εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζονται, 
καθώς και από την υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου.  
 

7. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 

Τα δεδομένα σας δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες , οι οποίοι δεν έχουν κάποιου είδους 
συμμετοχή στην υλοποίηση του προγράμματος «Ο Υγιής Δήμος».  
 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ 



 
 
 

Το Πρότυπο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Δημόκριτος»  συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής 
και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας λάβει τα κατάλληλα μέτρα 
ασφαλείας στην προσπάθειά του να αποτρέψει τυχαία απώλεια προσωπικών πληροφοριών, χρήση ή πρόσβαση 
με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο. Επιπλέον, το Πρότυπο Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο «Δημόκριτος» διαθέτει 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.  

Όσοι επεξεργάζονται τις πληροφορίες των χρηστών για τους νόμιμους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω 
υπόκεινται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.  
 

9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ 

Φροντίζουμε να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα δικαιώματα που διαθέτετε ως υποκείμενα των δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:  

I. Το Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. 
II. Το Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. 

III. Το Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»). 
IV. Το Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών σας δεδομένων 
V. Το Δικαίωμα στη φορητότητα προσωπικών σας δεδομένων 

VI. Το Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων 
VII. Το Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.  

 
Μπορείτε να υποβάλλετε ένα αίτημα πρόσβασης δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με τις προσωπικές πληροφορίες που 
ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των πληροφοριών που 
διαθέτουμε. Θα σας ενημερώσουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής 
σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.    

Ενδεχομένως κάποιο από τα δικαιώματά σας να μην μπορεί να ικανοποιηθεί, λόγω νομικών υποχρεώσεων του 
Πρότυπου Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου «Δημόκριτος». Σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσουμε 
σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας.  

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, 
διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα 
διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο αποδέκτη, στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά 
δεδομένα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα Εκτελούντες την 
Επεξεργασία με τους οποίους συνεργαζόμαστε.  

Για την άσκηση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο 
Προστασίας Δεδομένων του Πρότυπου Ιδιωτικού Διαγνωστικού Εργαστηρίου «Δημόκριτος», τα στοιχεία του 
οποίου αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσης.  

Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερόμενων δικαιωμάτων, το Πρότυπο Διαγνωστικό  
Εργαστήριο «Δημόκριτος» οφείλει να σας απαντήσει εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή και ταυτοποίηση 
του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον 
απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή 
την περίπτωση, θα σας παρέχουμε σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός μηνός (1 μήνας) από την 
παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.  

 
10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δύναται να αναθεωρείται περιστασιακά, σε συμφωνία 
με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση αλλαγής της παρούσας Πολιτικής, θα αναρτάται σχετική 
ειδοποίηση στην ιστοσελίδα μας. 


