Εθνικής Αντιστάσεως 61 & Χίου 2, 152 31

Αριθ. Πρωτ.:

Τηλ.: 210 6723827, Fax: 210 6775135

Email: info@cardiοresearch.com

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – PRIVACY POLICY

GDPR: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων είναι ο νέος
νόμος της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης, που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει σε
μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους
δεδομένων, και επιβάλλει νέες υποχρεώσεις σε οργανισμούς /εταιρείες που
συλλέγουν, διαχειρίζονται
ή αναλύουν τέτοιου είδους δεδομένα
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών/ εταιρειών εκτός της ΕΕ.
( Κανονισμός ΕΕ 2016/679 εν ισχύει από 25/05/2018)
Οι αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (άρθρο 5) και εφαρμόζονται από την Hellenic Cardiovascular
Research Society από τις 25/05/2018 είναι οι ακόλουθες:
•

ΑΡΧΗ
ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ-Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε
σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το
υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και
διαφάνεια»)

•

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ- Τα δεδομένα που
συλλέγουμε αφορούν καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς
και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο
ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 89 παράγραφος 1)
(«περιορισμός του σκοπού»)

•

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - Τα δεδομένα
προσωπικού είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο
για τους σκοπούς, για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία
(Όσα στοιχεία χρειάζονται για τις κλινικές, στατιστικές
μελέτες)
(«ελαχιστοποίηση δεδομένων»)

•

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο,
επικαιροποιούνται. Γι αυτό λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την
άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα
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οποία είναι ανακριβή σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας
(«ακρίβεια»)
•

ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εάν υπάρχουν)
διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των
υποκειμένων των δεδομένων (στον πάροχο των στοιχείων, ιατρό,
κλινική, νοσοκομείο εάν έχει εφαρμόσει τις αρχές του GDPR και
όχι στην Ηellenic Cardiovascular Research Society, όπου τα
στοιχεία
προς
επεξεργασία
καταλήγουν
ανώνυμα
και
κωδικοποιημένα).
Εάν
υπάρξει
επεξεργασία
προσωπικών
δεδομένων, η ΗCSR βεβαιεί προς τα υποκείμενα ότι θα τηρήσει αυτά
τα στοιχεία μόνο για το διάστημα που απαιτείται, για τους σκοπούς της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα τα
αποθηκεύσει, εάν χρειαστεί, και για μεγαλύτερο διάστημα, εφόσον θα
υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς
το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για
στατιστικούς σκοπούς σύμφωνα με το άρθρο 89, παράγραφος 1 και
εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, που
απαιτεί ο παρών κανονισμός για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και
ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της
περιόδου αποθήκευσης»)

•

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- Η εταιρεία ΗCRS βεβαιεί ότι εγγυάται τη σωστή
επεξεργασία με την ενδεδειγμένη ασφάλεια των όποιων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα κληθεί να επεξεργασθεί και, μεταξύ άλλων,
εγγυάται την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη
επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη
χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών έργων ή οργανωτικών μέτρων
(προστασία λογισμικών, διαδικτυακών δίσκων, firewall, daily server
back up αυτόματα, regular penetration tests, Privacy Impact
Assessments –PIA, επίπεδα πρόσβασης βάσει εξουσιοδοτήσεων,
περιγραφή εργασιών και υπευθυνότητας ανά εργαζόμενο βάσει
εταιρικού
οργανογράμματος
κλπ)
(«ακεραιότητα
και
εμπιστευτικότητα»)

•

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΟ Υπεύθυνος επεξεργασίας της εταιρείας φέρει την ευθύνη και είναι σε
θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση με το άρθρο 89, παράγραφος
(« λογοδοσία»)
•

Προϋπόθεση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών
δεδομένων είναι η γραπτή συγκατάθεση των υποκειμένων, όπου δεν
είναι κωδικοποιημένα και ανώνυμα. Η HCRS δεν χρησιμοποιεί
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επώνυμα προσωπικά δεδομένα στις κλινικές και στατιστικές
μελέτες της.

Αθήνα, 25.05.208
Για την Hellenic Cardiovascular Research Society
Προκόπιος Ε. Παπαγκίκας
Πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προσωπικών Δεδομένων
Certified Data Protection Officer (DPO)
Σύμβουλος εφαρμογής κανονισμού GDPR για την HCRS
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