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ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ
• Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR)
• Νόμος 4624/2019 (ΦΕΚ Τεύχος A 137/29.08.2019): «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων»

Τι είναι ο GDPR;

Ο Γενικός

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ή
General Data Protection Regulation)
Ψηφίστηκε τον Μάϊο του 2016
 Πανευρωπαϊκή
Περιλαμβάνει
Πρόκειται

εναρξη ισχύος στις 25 μαΐου του 2018

99 αρθρα και 173 αιτιολογικες σκεψεις

για την σημαντικότερη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο
περί προστασίας προσωπικών δεδομένων κατά τα τελευταία 20
έτη.

Πότε εφαρμόζεται ο GDPR;



Ο GDPR εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς και σε όλες τις επιχειρήσεις
(στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που με κάποιον τρόπο συλλέγουν και
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, συνεργατών, πολιτών ή
άλλων φυσικών προσώπων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των
δεδομένων»)

Δεδομένα Υγείας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα
οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός
φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής
υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία
αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της
υγείας του.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΥΓΕΙΑΣ

ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
(ΑΡΘΡΟ 4 GDPR)
•

Υποκείμενο δεδομένων: το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο
του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως
μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα,
αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό
ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη
σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

•

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελούνται σε προσωπικά
δεδομένα, ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, από αυτοματοποιημένα
είτε μη αυτοματοποιημένα μέσα, όπως η συλλογή, η καταγραφή, η
οργάνωση, η δομή, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η τροποποίηση, η
ανάκτηση, η διαβούλευση, διαβίβαση, διάδοση ή άλλη διάθεση,
ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.

•

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια
αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας ο οποίος, από μόνος του ή από κοινού
με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

•

Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή,
οργανισμός ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Αρχές που διέπουν την Επεξεργασία
Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας
 Αρχή του περιορισμού του σκοπού
 Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων
 Αρχή της ακρίβειας
 Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας
 Αρχή της Λογοδοσίας


Για να είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να στηρίζεται σε μια από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:


Εκτέλεση σύμβασης: Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι
συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,



Παροχή υπηρεσιών υγείας: Επεξεργασία απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της
ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή
διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα υποβάλλονται σε
επεξεργασία από ή υπό την ευθύνη επαγγελματία που υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου βάσει
νόμου ή από άλλο πρόσωπο το οποίο υπέχει επίσης υποχρέωση τήρησης του απορρήτου.



Εργατικό δίκαιο και Κοινωνική Ασφάλιση: Επεξεργασία απαραίτητη για εκτέλεση υποχρεώσεων και άσκηση δικαιωμάτων του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή του υποκειμένου βάσει εργατικού δικαίου και δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Νομιμότητα της Επεξεργασίας
(Νομικές βάσεις επεξεργασίας)



Ζωτικό συμφέρον: Επεξεργασία απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου ή τρίτου, εάν το υποκείμενο είναι
σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί.



Δημόσιο Συμφέρον: Επεξεργασία απαραίτητη για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι
σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας.



Κοινοποίηση από το υποκείμενο: Eπεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το
υποκείμενο των δεδομένων,



Υποστήριξη νομικών αξιώσεων: Eπεξεργασία απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια
ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,



Επιστημονική έρευνα: Επεξεργασία απαραίτητη για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή
ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.



Ρητή Συγκατάθεση: Παρέχεται εγγράφως και αφορά έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.

✓

Ρητή συγκατάθεση μόνο εάν δεν συντρέχει άλλη νομική βάση.

Νομιμότητα της Επεξεργασίας
(Νομικές βάσεις επεξεργασίας)



Περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης: Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να φυλάσσονται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση
για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο ή επιβάλλεται από το Νόμο.



Αρχή Λογοδοσίας: Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει το βάρος απόδειξης της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις που θέτει ο GDPR.

Περιορισμός του χρόνου αποθήκευσης
Λογοδοσία



Έχουμε λάβει κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα (Αρχή
Ακεραιότητας, Διαθεσιμότητας,
Εμπιστευτικότητας)



Συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε
δεδομένα για συγκεκριμένους ρητούς
και νόμιμους σκοπούς (Αρχή
Περιορισμού Σκοπού)



Συλλέγουμε/επεξεργαζόμαστε μόνο
όσα δεδομένα είναι αναγκαία και
πρόσφορα για την εξυπηρέτηση του
σκοπού της επεξεργασίας (Αρχή
Ελαχιστοποίησης Δεδομένων)

Πριν από κάθε
επεξεργασία:

Πριν από κάθε
επεξεργασία:



Φροντίζουμε ώστε τα δεδομένα που
συλλέγουμε να είναι ακριβή και
επικαιροποιημένα (Αρχή Ακρίβειας)



Τα αποθηκεύουμε για ορισμένη
χρονική διάρκεια η οποία συνάδει με
το σκοπό (Αρχή Περιορισμού Χρόνου
Αποθήκευσης)



Ενημερώνουμε το υποκείμενο των
δεδομένων (Αρχή Διαφάνειας)

Τρόπος
Ενημέρωσης
Υποκειμένου



Η ενημέρωση του υποκειμένου μπορεί να γίνεται με
απευθείας παροχή των απαραίτητων πληροφοριών
κατά τα άρθρα 13 και 14 GDPR (π.χ. μέσω εντύπου
ενημέρωσης ή ανάρτησης της πολιτικής προστασίας σε
εμφανές σημείο).



Ή μέσω υπόδειξης της πληροφόρησης στο υποκείμενο
(π.χ. μέσω υπερσυνδέσμου ή qr code σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον).

Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι να εξασφαλίζεται η
εύκολη πρόσβαση του υποκειμένου στην πληροφόρηση.

Χορήγηση
Προσωπικών
Δεδομένων
Υποκειμένου



Στο ίδιο το υποκείμενο: Οποτεδήποτε το ζητήσει, ασκώντας
το δικαίωμα πρόσβασής του (άρθρο 15 GDPR)



Σε γονέα/κηδεμόνα ανηλίκου ή δικαστικό συμπαραστάτη:
Οποτεδήποτε το ζητήσει, ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης
για λογαριασμό και εν ονόματι του υποκειμένου (άρθρο 15
GDPR)



Σε οποιονδήποτε τρίτο: Μόνο με έγγραφη εξουσιοδότηση
από το υποκείμενο ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.



Σε τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση: Ελέγχουμε εάν
στοιχειοθετείται κάποια από τις νομικές βάσεις των άρθρων 6
GDPR (για απλά δεδομένα) και 9 GDPR (για δεδομένα υγείας)
και ενημερώνουμε το υποκείμενο ή το νόμιμο αντιπρόσωπό
του εκτός εάν έχει ήδη ενημερωθεί κατά τη συλλογή.

Χορήγηση
Προσωπικών
Δεδομένων
Υποκειμένου



Πάντα είναι απαραίτητο πριν από κάθε χορήγηση να γίνεται
σωστά η ταυτοποίηση (π.χ. μέσω επίδειξης αστυνομικής
ταυτότητας).



Ειδικά για τα δεδομένα υγείας συνίσταται να μη δίδεται
καμία πληροφορία που περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα
του υποκειμένου δια τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

Πρόσβασης
Πρόσβασης
Διόρθωσης
Διόρθωσης

Δικαιώματα
Δικαιώματα
Υποκειμένου
Υποκειμένου

Διαγραφής
στη
λήθη)
Διαγραφής(δικαίωμα
(δικαίωμα
στη
λήθη)
Περιορισμού
Περιορισμούτης
τηςεπεξεργασίας
επεξεργασίας
Φορητότητας
Φορητότητας
Εναντίωσης
Εναντίωσης

Ικανοποίηση Aιτημάτων Yποκειμένων

Τα αιτήματα των υποκειμένων πρέπει να
ικανοποιούνται με τον ίδιο τρόπο που
ασκούνται. Εάν το αίτημα υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, θα πρέπει η απάντηση να
δίδεται ως απάντηση στο μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αντίστοιχα,
αν ασκείται μέσω επιστολής, με
ταχυδρομική επιστολή.

Το αίτημα πρόσβασης περιλαμβάνει δυο
μέρη: Το πρώτο αφορά την
πληροφόρηση του υποκειμένου για τα
δεδομένα που επεξεργάζεται ο φορέας
και το δεύτερο την παροχή αντιγράφων
αυτών.

Είναι νόμιμη η
εγκατάσταση
καμερών σε
νοσηλευτικά
ιδρύματα;



Η εγκατάσταση καμερών σε νοσηλευτικά ιδρύματα είναι νόμιμη για το σκοπό
της ασφάλειας προσώπων και αγαθών: σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και
λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας στα σημεία εισόδου και
εξόδου, στους χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ.
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού
κλπ).



Ειδικότερα, για την ασφάλεια των ασθενών, η εγκατάσταση καμερών είναι
νόμιμη μόνο υπό προϋποθέσεις, δηλαδή όταν αυτό απαιτείται από την φύση
και την επικινδυνότητα της ασθένειας, όπως π.χ. σε ψυχιατρικά ιδρύματα,
ιδρύματα περίθαλψης ατόμων με αναπηρίες και παρόμοιους φορείς παροχής
υπηρεσιών υγείας.
Πηγή: ΑΠΔΠΧ 1/2011



Μετά και από το με ημερομηνία 09.06.2020 Δελτίο Τύπου της ΑΠΔΠΧ κατέστη
ακόμη επιτακτικότερη η ανάγκη σύννομης εγκατάστασης και χρήσης των
συστημάτων βιντεοεπιτήρησης καθώς και σύνταξης και διαχείρισης των
απαραίτητων ενημερωτικών εντύπων, κατά τρόπο ώστε να ικανοποιούνται οι
προδιαγραφές της νομοθεσίας και οι απαιτήσεις της Αρχής. Σημειωτέον, ότι η
ΑΠΔΠΧ έθεσε προθεσμία δύο μηνών για την προσαρμογή των Υπεύθυνων
Επεξεργασίας προς τις οδηγίες της.

Παραβίαση:

Τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων ή πρόσβαση
σε αυτά.

Υποχρέωση
Γνωστοποίησης
Παραβίασης
Δεδομένων

➢

Κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του Υποκειμένου των
Δεδομένων:

Υποχρέωση γνωστοποίησης στην ΑΠΔΠΧ χωρίς υπαίτια καθυστέρηση (72
ώρες) από τη διαπίστωση.
➢

Υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του
Υποκειμένου των Δεδομένων:

Υποχρέωση ανακοίνωσης και στο ίδιο το Υποκείμενο.

❖

Η παράλειψη γνωστοποίησης της παραβίασης, όταν απαιτείται, μπορεί να
οδηγήσει σε επιβολή προστίμου, επιπλέον τυχόν προστίμου για την παραβίαση.

Πρόστιμο έως 20.000.000 Eυρώ ή 4% του
ετήσιου κύκλου εργασιών του προηγούμενου
οικονομικού έτους ανάλογα με το ποιό είναι
υψηλότερο - Άρθρο 83 GDPR



ΑΚ 57-59 -Προσβολή Προσωπικότητας-Ηθική
Βλάβη



ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΚ 914 - Αποζημίωση λόγω αδικοπραξίας

82 GDPR - Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη
ΠΚ 371 - Παραβίαση επαγγελματικής
εχεμύθειας





38 Ν.4624/2019- Ποινικές κυρώσεις

Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας - Πειθαρχική
ευθύνη



Από 18.03.2020 Κατευθυντήριες Γραμμές της ΑΠΔΠΧ για την
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης του Covid-19


Προσωπικά Δεδομένα υπό επεξεργασία:

1.

Πληροφορίες όπως η κατάσταση υποκειµένου δεδοµένων ως νοσούντος ή µη, η κατ’ οίκον παραµονή του λόγω ασθένειας, η διαπίστωση ενδείξεων ασθένειας,
ενδεχοµένως και δια της κλινικής εικόνας του (βήχας, καταρροή, θερµοκρασία ανώτερη της φυσιολογικής κ.λπ.) συνιστούν Δεδομένα Υγείας και υπόκεινται σε
αυστηρότερο καθεστώς προστασίας.

2.

Πληροφορίες όπως εάν ένα υποκείµενο δεδοµένων ταξίδεψε πρόσφατα σε αλλοδαπό κράτος µε εκτεταµένη διάδοση του κορωνοϊού ή εάν οικείος ή συνεργάτης του
είναι ασθενής ή έχει προσβληθεί από τον κορωνοϊό, δεν αφορούν την υγεία του συγκεκριµένου υποκειµένου και, συνεπώς, δεν αποτελούν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας, αλλά δύναται υπό προϋποθέσεις να συνιστούν απλά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα.



Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές που διενεργούν επεξεργασία για τη λήψη των αναγκαίων κατά περίπτωση µέτρων και
Οι εργοδότες στον ιδιωτικό τομέα υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή των μέτρων.
* Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, προκύπτει ότι, αφενός, ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων λαμβάνοντας τα
αναγκαία συναφή προστατευτικά µέτρα προς αποφυγή επέλευσης σοβαρού, άμεσου και αναπόφευκτου κινδύνου αυτών, εγγυώμενος το ασφαλές και υγιές περιβάλλον
εργασίας µε τη συνδρομή των εργαζομένων, αφετέρου, οι εργαζόμενοι ομοίως υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των ιδίων αλλά και
άλλων ατόμων που επηρεάζονται από πράξεις ή παραλείψεις τους, περιλαµβανοµένης της υποχρέωσής τους να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και στον
εκτελούντα καθήκοντα ιατρού εργασίας όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την
υγεία.


Σκοπός Επεξεργασίας:

Aποφυγή κινδύνου εµφάνισης ή διάδοσης του κορωνοϊού που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία.

Από 18.03.2020 Κατευθυντήριες Γραμμές της ΑΠΔΠΧ για την
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης του Covid-19


Νομικές Βάσεις Επεξεργασίας:

1.

Επεξεργασία απαραίτητη για τη συµµόρφωση µε έννοµη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας

2.

Επεξεργασία απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συµφέροντος του υποκειµένου των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου

3.

Επεξεργασία απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δηµόσιο συµφέρον ή κατά την άσκηση δηµόσιας εξουσίας που
έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας

4.

Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριµένων δικαιωµάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή
του υποκειµένου των δεδοµένων στον τοµέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας

5.

Επεξεργασία αφορά δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως δηµοσιοποιηθεί από το υποκείµενο των δεδοµένων

6.

Επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελµατικής ιατρικής εκτίµησης της ικανότητας προς εργασία του
εργαζοµένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονοµικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονοµικών και κοινωνικών
συστηµάτων και υπηρεσιών

7.

Επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους δηµόσιου συµφέροντος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, όπως η προστασία έναντι σοβαρών
διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας ή η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονοµικής περίθαλψης και των
φαρµάκων ή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Από 18.03.2020 Κατευθυντήριες Γραμμές της ΑΠΔΠΧ για την
Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο της
διαχείρισης του Covid-19
Ιδιαίτερη προσοχή !
✓ Συλλογή µόνο των αναγκαίων πληροφοριών που συνδέονται αποκλειστικά µε τον επιδιωκόµενο σκοπό (αρχές του περιορισµού
της επεξεργασίας σε συνδυασµό µε την αρχή της αναλογικότητας), τηρουµένης της αρχής της ασφαλούς επεξεργασίας (ιδίως
της εµπιστευτικότητας πληροφοριών) δια της λήψης της απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών µέτρων ασφαλείας.
✓ Η συλλογή και η εν γένει επεξεργασία των δεδομένων που παρουσιάζουν επαχθή χαρακτήρα και συνιστούν περιορισµό
ατοµικών δικαιωµάτων, όπως π.χ. η θερμομέτρηση στην είσοδο του χώρου εργασίας, πρέπει να λαµβάνει χώρα, τηρουµένων
των νοµίµων προϋποθέσεων, αφού θα έχει προηγουµένως αποκλειστεί κάθε διαθέσιμο πρόσφορο µέτρο, το οποίο θα επιλέξει
ο υπεύθυνος επεξεργασίας. Μια συστηματική, διαρκής και γενικευμένη συλλογή δεδομένων που οδηγεί στην κατάρτιση και
συνεχή ανανέωση προφίλ υγείας εργαζοµένων, δύσκολα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως σύµφωνη µε την αρχή της
αναλογικότητας.
✓ Η επεξεργασία δεδομένων θανόντων δεν εμπίπτει καταρχήν στο προστατευτικό πεδίο του GDPR. Ωστόσο, δεδομένου, ότι η
αποκάλυψη των στοιχείων ταυτοποίησης θανόντων από τον κορωνοϊό ενδέχεται να οδηγεί σε έµµεση ταυτοποίηση ζώντων
φυσικών προσώπων που είχαν έρθει σε επαφή ή υπήρξαν οικείοι των θανόντων για τους οποίους εφαρμόζονται οι συναφείς
κανόνες, πρέπει η επεξεργασία να γίνεται σύμφωνα µε τις γενικές αρχές επεξεργασίας του GDPR.

Ερωτήσεις - Απορίες
Ευχαριστώ πολύ!
Ζωή Αθανασιάδου
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