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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	Μ.Φ.Η.	ΜΕ	ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΟ/ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ:	
ΣΥΛΛΟΓΗ,	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	&	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ	ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	ΣΥΜΦΩΝΑ	ΜΕ	ΤΟΝ	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ	ΕΕ	2016/679	

	

Στην	Κηφισιά,	σήμερα,	την						____	/____	/20__			μεταξύ:		
1)	Αφενός	του	μη	κερδοσκοπικού	Σωματείου	με	την	επωνυμία	«ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	ΒΙΒΛΙΚΟΣ	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»,	που	εδρεύει	
στην	Κηφισιά	Αττικής,	οδός	Λεβίδου	αρ.	77	και	Ιωνίας	αρ.	46	με	Α.Φ.Μ.	090114534,	Δ.Ο.Υ.	Κηφισιάς,	και	λειτουργεί	
νομίμως	 τη	 Μονάδα	 Φροντίδας	 Ηλικιωμένων	 «Λωίδα»,	 όπως	 νομίμως	 εκπροσωπείται	 για	 την	 υπογραφή	 του	
παρόντος	από	τον	Διευθυντή	του	κ.	Σωκράτη	Αναστασιάδη,	που	εφεξής		θα	αποκαλείται	η	«Μ.Φ.Η.»	και	

Αφετέρου		
α)		του/της	....................................................................................................................................................................,		
κατοίκου	.................................................................................,		με	ΑΦΜ	...........................		ΔΟΥ..................................,		
ο	οποίος	θα	αποκαλείται	εφεξής	«ο/η	περιθαλπόμενος/η»	και	
	
β)	του/της	.....................................................................................................................................................................,		
κατοίκου	.....................................................................................,	με	ΑΦΜ	...........................		ΔΟΥ..............................,		
ο	οποίος	θα	αποκαλείται	εφεξής	«ο/η	οικείος/α»	 και	ο	οποίος	δήλωσε	ότι	ενεργεί	εν	προκειμένω	για	τον	εαυτό	
του	ατομικά		καθώς	και	για	λογαριασμό	του/της	περιθαλπόμενου/ης	
συμφωνούνται,	συνομολογούνται	και	γίνονται	αμοιβαία	αποδεκτά	τα	ακόλουθα:	
					

Το	 παρόν	 παράρτημα	 συνοδεύει	 το	 από	 σημερινή	 ημερομηνία	 ιδιωτικό	 συμφωνητικό	 ανάμεσα	 στην	 Μ.Φ.Η.,	
τον/την	 περιθαλπόμενο/η	 και	 	 τον	 οικείο	 και	 αποτελεί	 αναπόσπαστο	 μέρος	 αυτού.	 Το	 ανωτέρω	 ιδιωτικό	
συμφωνητικό	ρυθμίζεται	από	την	διάταξη	του	άρθρου	12	§	2	(β)	της	Υ.Α.	Π1γ/οικ.	81551	(Φ.Ε.Κ.	Β΄	1136/6.7.2007)	
και	αναγράφονται	σε	αυτό	οι	γενικοί	και	ειδικοί	όροι	και	συμφωνίες	συνεργασίας,	που	δεσμεύουν	ρητά	την	Μ.Φ.Η.	
και	τον/την	περιθαλπόμενο/η	και	τον	οικείο.	Το	παρόν	παράρτημα	ενσωματώνει	τις	απαιτήσεις	του	τεθέντος	από	
25.5.2018	σε	 εφαρμογή	Κανονισμού	 (ΕΕ)	 2016/679	 του	 Ευρωπαϊκού	Κοινοβουλίου	 και	 του	 Συμβουλίου	 της	 27ης	
Απριλίου	2016	για	την	προστασία	των	φυσικών	προσώπων	έναντι	 της	επεξεργασίας	των	δεδομένων	προσωπικού	
χαρακτήρα	 και	 για	 την	 ελεύθερη	 κυκλοφορία	 των	 δεδομένων	 αυτών	 (Γενικός	 Κανονισμός	 για	 την	 Προστασία	
Δεδομένων,	στο	εξής	«Γ.Κ.Π.Δ.»)	και	της	εν	γένει	ισχύουσας	νομοθεσίας	περί	προσωπικών	δεδομένων.	

Η	 Μ.Φ.Η.,	 στο	 πλαίσιο	 του	 προαναφερθέντος	 ιδιωτικού	 συμφωνητικού	 και	 της	 ισχύουσας	 νομοθεσίας,	
επεξεργάζεται	 προσωπικά	 δεδομένα	 του	 περιθαλπόμενου,	 του	 οικείου,	 καθώς	 και	 τρίτων	 προσώπων	 μη	
συμβαλλομένων	στο	άνω	συμφωνητικό	και	το	παρόν	παράρτημα,	συγγενών	ή	μη.	Τα	εν	λόγω	προσωπικά	δεδομένα	
είναι	 απλά	 και	 ειδικών	 κατηγοριών,	 προστατευόμενα	 κατά	 τον	 κανονισμό	 (ΕΕ)	 2016/679	 (γενικός	 κανονισμός	
προστασίας	 δεδομένων),	 τον	 Ν.	 2472/1997,	 στον	 βαθμό,	 που	 δεν	 αντιτίθεται	 στον	 ως	 άνω	 κανονισμό,	 το	 ν.	
4624/2019,	καθώς	και	 τις	σχετικές	αποφάσεις	 της	Αρχής	Προστασίας	Δεδομένων	Προσωπικού	Χαρακτήρα	και	 τις	
κατευθυντήριες	γραμμές	του	Ευρωπαϊκού	Συμβουλίου	Προσωπικών	Δεδομένων.					

Συγκεκριμένα,	 η	 Μ.Φ.Η.	 επεξεργάζεται	 τα	 ακόλουθα	 δεδομένα	 προσωπικού	 χαρακτήρα,	 τα	 οποία	 αφορούν	 α)	
στον/στην	 περιθαλπόμενο/η,	 β)	 στον	 οικείο	 και	 γ)	 σε	 τρίτα	 πρόσωπα	 μη	 συμβαλλόμενα	 στο	 προαναφερθέν	
συμφωνητικό	και	το	παρόν	παράρτημα,	συγγενείς	ή	μη:		

	
1.	Υποκείμενα	και	Κατηγορίες	Προσωπικών	Δεδομένων	

	
Α/	Δεδομένα	Προσωπικού	Χαρακτήρα	Περιθαλπόμενου	

• Απλά	 προσωπικά	 δεδομένα:	 όνομα,	 επώνυμο,	 όνομα	 πατρός,	 όνομα	 μητρός,	 όνομα	 συζύγου,	 γένος,	
ημερομηνία	 και	 τόπος	 γεννήσεως,	 διεύθυνση	 κατοικίας,	 επάγγελμα,	 Α.Δ.Τ.	 (πρωτότυπο	 δελτίο	 ταυτότητας	 ή	
φωτοτυπία	του),	ημερομηνία	εκδόσεως	Α.Δ.Τ.,	εκδούσα	αρχή	Α.Δ.Τ.,	εξουσιοδοτήσεις	και	πληρεξούσια	από	τον	
περιθαλπόμενο	προς	τους	οικείους	 -	συγγενείς,	τυχόν	απόφαση	περί	θέσεως	του	περιθαλπόμενου	σε	δικαστική	
συμπαράσταση,	Α.Φ.Μ.,	Δ.Ο.Υ.,	αριθμοί	και	ημερομηνίες	παραστατικών	πληρωμής	της	Μ.Φ.Η.,	ποσόν	πληρωμής,	
υπολειπόμενες	οφειλές	προς	την	Μ.Φ.Η.,	τραπεζικός	λογαριασμός	–	IBAN	σε	περίπτωση	τραπεζικής	καταθέσεως	
της	 αμοιβής,	 καθώς	 και	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 διενέργειας	 της	 τραπεζικής	 καταθέσεως,	 στοιχεία	 χρεωστικής,	
πιστωτικής	ή	προπληρωμένης	κάρτας,	σε	περίπτωση	πληρωμής	του	αντιτίμου	διαμονής/φιλοξενίας/τροφείων	με	
κάρτα	 (εάν	 πληρώνει	 τα	 τροφεία	 ο	 ίδιος	 ο	 περιθαλπόμενος),	 σχέση	 με	 συνυπογράφοντες	 το	 ιδιωτικό	
συμφωνητικό	 και	 το	 παρόν	 παράρτημα	 οικείους	 -	 συγγενείς,	 ημερομηνία	 εισόδου,	 ημερομηνία	 εξόδου,	
ημερομηνία	 προσωρινής	 εξόδου,	 συνοδός	 του	 κατά	 την	 προσωρινή	 έξοδο,	 θάλαμος	 διαμονής,	 λεπτομερής	
καταγραφή	ρουχισμού	και	λοιπών	προσωπικών	αντικειμένων,	φορέας	κοινωνικής	ασφαλίσεως,	Α.Μ.Α.,	Α.Μ.Κ.Α.,	
βίντεο	αρχείου	συστήματος	βιντεοεπιτηρήσεως	για	σκοπούς	προστασίας	προσώπων	ή/και	αγαθών		
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• Προσωπικά	 δεδομένα	 ειδικών	 κατηγοριών:	 υπηκοότητα	 (ενδέχεται	 να	 αποκαλύπτει	 την	φυλετική	 ή	 εθνοτική	
καταγωγή),	θρήσκευμα,	πλήρης	ιατρικός	φάκελος,	ο	οποίος	περιλαμβάνει:	1)	ιατρική	γνωμάτευση,	που	πιστοποιεί	
την	 κατάσταση	 υγείας	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 2)	 αναλυτικό	 εξιτήριο	 νοσοκομείου	 ή	 κλινικής	 (δισέλιδο	 ή	
τρισέλιδο)	 ή	 συνοπτικό	 εξιτήριο	 νοσοκομείου	 ή	 κλινικής,	 3)	 ιατρικό	 ιστορικό	 κατά	 δήλωση	 του/της	
περιθαλπόμενου/ης	 ή	 του	 οικογενειακού	 περιβάλλοντος,	 δεόντως	 υπογεγραμμένο	 (ενοχλήματα	 υγείας,	
πρωτογενής	και	δευτερογενής	διάγνωση	ή	αγωγή	που	ακολουθήθηκε	ή	ακολουθείται,	αποτελέσματα	κλινικών	και	
παρακλινικών	 εξετάσεων),	 4)	 βιβλιάριο	 υγείας,	 5)	 καρτέλα	 φαρμακευτικής	 αγωγής,	 6)	 διαιτολόγιο,	 7)	
φυσιοθεραπείες,	8)	ψυχομετρικά	τεστ,	9)	καθημερινή	καταγραφή	της	πορείας	της	υγείας	και	των	λειτουργιών	του	
οργανισμού	 στο	 βιβλίο	 λογοδοσίας	 της	Μ.Φ.Η.,	 ήτοι	 μετρήσεις	 ζακχάρου,	 πιέσεως,	 προσλαμβανόμενων	 υγρών,	
θερμοκρασία,	αποβαλλόμενα	υγρά,	κενώσεις	κ.τ.λ.,	βίντεο	αρχείου	συστήματος	βιντεοεπιτηρήσεως	για	τον	σκοπό	
της	παροχής	υπηρεσιών	υγείας	προς	τον/την	περιθαλπόμενο/η,	φωτογραφίες	και	βίντεο	τα	οποία	λαμβάνονται	και	
αρχειοθετούνται	 σε	 έντυπο	 ή/και	 ηλεκτρονικό	 αρχείο	 της	 Μ.Φ.Η.,	 στο	 οποίο	 αρχείο	 υπάρχει	 εξουσιοδοτημένη	
πρόσβαση,	μέσω	κωδικού,	από	τον	διοικητικό	υπεύθυνο	της		Μ.Φ.Η.	και	την	γραμματέα	αυτής,	δημοσιεύονται	σε	
σελίδες	 της	Μ.Φ.Η.	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτυώσεως,	στην	 ιστοσελίδα	 της,	 σε	περιοδικά	 έντυπα	ή	ηλεκτρονικά,	
καθώς	και	στην	τηλεόραση	και	αναρτώνται	(οι	φωτογραφίες)	εντός	των	χώρων	της	Μ.Φ.Η.	

	
Β/	Δεδομένα	Προσωπικού	Χαρακτήρα	Συγγενούς/ων	

• Απλά	 προσωπικά	 δεδομένα:	 όνομα,	 επώνυμο,	 όνομα	 πατρός,	 όνομα	 μητρός,	 Α.Φ.Μ.,	 Δ.Ο.Υ.,	 διεύθυνση	
κατοικίας	 (οδός,	 αριθμός),	 τηλέφωνα	 επικοινωνίας,	 είδος	 συγγενείας	 με	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η,	
εξουσιοδοτήσεις	και	πληρεξούσια	από	τον	περιθαλπόμενο	προς	τους	οικείους	-	συγγενείς,	τυχόν	απόφαση	περί	
θέσεως	 του	 περιθαλπόμενου	 σε	 δικαστική	 συμπαράσταση	 (στοιχεία	 δικαστικού	 συμπαραστάτη	 και	 μελών	
εποπτικού	 συμβουλίου),	 αριθμοί	 και	 ημερομηνίες	 παραστατικών	 πληρωμής	 της	 Μ.Φ.Η.,	 ποσόν	 πληρωμής,	
υπολειπόμενες	οφειλές	προς	την	Μ.Φ.Η.,	τραπεζικός	λογαριασμός	–	IBAN,	σε	περίπτωση	τραπεζικής	καταθέσεως	
του	 αντιτίμου	 διαμονής/φιλοξενίας/τροφείων,	 καθώς	 και	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 διενέργειας	 της	 τραπεζικής	
καταθέσεως,	στοιχεία	χρεωστικής,	πιστωτικής	ή	προπληρωμένης	κάρτας,	σε	περίπτωση	πληρωμής	του	αντιτίμου	
διαμονής/φιλοξενίας/τροφείων	με	κάρτα,	ημερομηνία	και	ώρα	προσωρινής	εξόδου	με	τον/την	περιθαλπόμενο/η,	
καθώς	 και	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 επανόδου	 στην	Μ.Φ.Η.	 με	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η,	 έγγραφες	 ενημερώσεις,	
συγκαταθέσεις	 και	 αντιρρήσεις	 για	 την	 θεραπεία	 του	περιθαλπόμενου,	 την	 διαμετακόμισή	 του	 σε	 νοσοκομείο,	
κ.λπ.,	βίντεο	αρχείου	συστήματος	βιντεοεπιτηρήσεως	για	σκοπούς	προστασίας	προσώπων	ή/και	αγαθών.	

• Προσωπικά	 δεδομένα	 ειδικών	 κατηγοριών:	 δεδομένα	 υγείας,	 τα	 οποία	 περιλαμβάνονται	 στο	 οικογενειακό	
ιστορικό,	το	οποίο	αποτελεί	μέρος	του	ιατρικού	ιστορικού	του/της	περιθαλπόμενου/ης,	φωτογραφίες	και	βίντεο	τα	
οποία	λαμβάνονται	και	αρχειοθετούνται	σε	έντυπο	ή/και	ηλεκτρονικό	αρχείο	της	Μ.Φ.Η.,	στο	οποίο	αρχείο	υπάρχει	
εξουσιοδοτημένη	πρόσβαση,	μέσω	κωδικού,	από	τον	διοικητικό	υπεύθυνο	της		Μ.Φ.Η.	και	την	γραμματέα	αυτής,	
δημοσιεύονται	σε	σελίδες	της	Μ.Φ.Η.	στα	μέσα	κοινωνικής	δικτυώσεως,	στην	ιστοσελίδα	της,	σε	περιοδικά	έντυπα	
ή	ηλεκτρονικά,	καθώς	και	στην	τηλεόραση	και	αναρτώνται	(οι	φωτογραφίες)	εντός	των	χώρων	της	Μ.Φ.Η	

	
2.	Νομική	Βάση	Επεξεργασίας	Προσωπικών	Δεδομένων						

Η	 επεξεργασία	 των	ανωτέρω	προσωπικών	δεδομένων	 του/της	περιθαλπόμενου/ης,	 την	 οποία	 ενεργεί	 η	Μ.Φ.Η.,	
είναι	σύννομη	και	όσον	αφορά	στα	απλά	προσωπικά	δεδομένα	στηρίζεται	α)	στις	συμβατικές	υποχρεώσεις	της,	που	
απορρέουν	από	το	προαναφερθέν	ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	των	εδώ	συμβαλλομένων,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	
6	§	1	περ.	β	Γ.Κ.Π.Δ.,	β)	σε	έννομη	υποχρέωσή	της,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	6	§	1	περ.	γ	Γ.Κ.Π.Δ.,	σε	συνδυασμό	με	τις	
διατάξεις	 της	Υ.Α.	Π1γ/οικ.	81551	 (Φ.Ε.Κ.	Β΄	1136/6.7.2007),	αλλά	και	 την	φορολογική	νομοθεσία,	σε	περίπτωση,	
που	 εκδίδεται	 παραστατικό	 στο	 όνομα	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης	 και	 γ)	 σε	 ζωτικό	 συμφέρον	 του	
περιθαλπόμενου,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 6	 §	 1	 περ.	 δ	 Γ.Κ.Π.Δ.	 Όσον	 αφορά	 στα	 προσωπικά	 δεδομένα	 ειδικών	
κατηγοριών,	η	επεξεργασία,	που	διενεργεί	η	Μ.Φ.Η.,	είναι	επίσης	σύννομη	και	στηρίζεται	α)	στην	προστασία	των	
ζωτικών	 συμφερόντων	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 εάν	 είναι	 σωματικά	 ή	 νομικά	 ανίκανος/η	 να	 συγκατατεθεί	
(άρθρο	9	§	2	περ.	γ	Γ.Κ.Π.Δ.)	και	β)	στην	παροχή	υγειονομικής	ή	κοινωνικής	περιθάλψεως	ή	θεραπείας,	βάσει	της	
Υ.Α.	 Π1γ/οικ.	 81551	 (Φ.Ε.Κ.	 Β΄	 1136/6.7.2007)	 και	 του	 Κώδικα	 Ιατρικής	 Δεοντολογίας	 (άρθρο	 9	 §	 2	 περ.	 η,	 σε	
συνδυασμό	με	άρθρο	9	§	3	Γ.Κ.Π.Δ.).		

Όσον	αφορά	στα	αρχεία	του	συστήματος	βιντεοεπιτηρήσεως,	το	οποίο	είναι	εγκατεστημένο	για	σκοπούς	παροχής	
υπηρεσιών	 υγείας	 προς	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η	 και	 τους	 λοιπούς	 περιθαλπόμενους	 της	 Μ.Φ.Η.,	 τα	 σχετικά	
αρχεία	 εικόνας	 τηρούνται,	 σύμφωνα	 με	 την	 υπ’	 αριθμόν	 1/2011	 οδηγία	 της	 Αρχής	 Προστασίας	 Δεδομένων	
Προσωπικού	 Χαρακτήρα	 (καλούμενη	 στην	 συνέχεια	 Α.Π.Δ.Π.Χ.)	 σχετικά	 με	 την	 χρήση	 συστημάτων	
βιντεοεπιτηρήσεως	 για	 την	 προστασία	 προσώπων	 και	 αγαθών	 και	 κατά	 τα	 οριζόμενα	 στο	 άρθρο	 20	 αυτής,	 σε	
συνδυασμό	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	9	§	2	(γ)	&	(η)	και	9	§	3	Γ.Κ.Π.Δ.	Η	ανάγκη	χρήσης	καμερών	για	το	σκοπό	της		
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παροχής	υπηρεσιών	υγείας	τεκμηριώνεται	από	επιτροπή	αποτελούμενη	από	το	αρμόδιο	 ιατρικό	και	νοσηλευτικό	
προσωπικό	της	Μ.Φ.Η.,	η	οποία	έχει	αποφασίσει	για	 τους	χώρους	τοποθετήσεως	των	καμερών	και	 την	εμβέλειά	
τους.	 Η	 σχετική	 Απόφαση	 αναθεωρείται	 κάθε	 έτος,	 σύμφωνα	 με	 το	 άρθρο	 20	 §	 2	 (γ)	 της	 υπ’	 αριθμόν	 1/2011	
οδηγίας	της	Α.Π.Δ.Π.Χ..	Η	μονάδα	ελέγχου	του	κυκλώματος	εγκαθίσταται	σε	απομονωμένο	χώρο,	πρόσβαση	στον	
οποίο	έχουν	μόνο	τα	εξουσιοδοτημένα	πρόσωπα	του	ιατρικού	και	νοσηλευτικού	προσωπικού,	που	ασχολούνται	με	
την	παρακολούθηση	των	φιλοξενούμενων.	

Η	επεξεργασία	των	ανωτέρω	προσωπικών	δεδομένων	του	οικείου	την	οποία	ενεργεί	η	Μ.Φ.Η.,	είναι	σύννομη	και	
όσον	αφορά	στα	απλά	προσωπικά	δεδομένα	στηρίζεται	α)	στις	συμβατικές	υποχρεώσεις	της,	που	απορρέουν	από	
το	με	σημερινή	ημερομηνία	ιδιωτικό	συμφωνητικό	μεταξύ	των	εδώ	συμβαλλομένων,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	6	§	1	
περ.	 β	 Γ.Κ.Π.Δ.,	 β)	 σε	 έννομη	υποχρέωσή	 της,	 σύμφωνα	με	 το	άρθρο	6	 §	 1	περ.	 γ	 Γ.Κ.Π.Δ.,	 σε	συνδυασμό	με	 τις	
διατάξεις	 της	 Υ.Α.	 Π1γ/οικ.	 81551	 (Φ.Ε.Κ.	 Β΄	 1136/6.7.2007),	 αλλά	 και	 την	 φορολογική	 νομοθεσία,	 εφ’	 όσον	
εκδίδεται	 παραστατικό	 στο	 όνομα	 του	 οικείου.	 Όσον	 αφορά	 στα	 προσωπικά	 δεδομένα	 ειδικών	 κατηγοριών,	 η	
επεξεργασία,	που	διενεργεί	η	Μ.Φ.Η.,	είναι	επίσης	σύννομη	και	στηρίζεται	στην	παροχή	υγειονομικής	ή	κοινωνικής	
περιθάλψεως	 ή	 θεραπείας,	 βάσει	 της	 Υ.Α.	 Π1γ/οικ.	 81551	 (Φ.Ε.Κ.	 Β΄	 1136/6.7.2007)	 και	 του	 Κώδικα	 Ιατρικής	
Δεοντολογίας	(άρθρο	9	§	2	περ.	η,	σε	συνδυασμό	με	άρθρο	9	§	3	Γ.Κ.Π.Δ.).		

Επίσης,	η	Μ.Φ.Η.	χρησιμοποιεί	σύστημα	βιντεοεπιτηρήσεως	για	τον	σκοπό	προστασίας	προσώπων	και	περιουσίας,	
για	το	οποίο	διατηρεί	ξεχωριστό	καταγραφικό	και	οθόνες	προβολής	από	το	σύστημα	βιντεοεπιτηρήσεως,	το	οποίο	
διαθέτει	για	τον	σκοπό	της	παροχής	υπηρεσιών	υγείας.	Οι	σχετικές	κάμερες	είναι	τοποθετημένες	στην	είσοδο	της	
Μ.Φ.Η.	και	στον	χώρο,	όπου	υπάρχει	το	ταμείο	της	Μ.Φ.Η.	Η	εν	λόγω	επεξεργασία	θεμελιώνεται	στο	άρθρο	6	§	1	
(δ)	 και	 (στ)	 Γ.Κ.Π.Δ.,	 σε	 συνδυασμό	 με	 την	 υπ’	 αριθμόν	 1/2011	 οδηγία	 της	 Α.Π.Δ.Π.Χ.	 Συγκεκριμένα,	 η	 ανωτέρω	
επεξεργασία	 είναι	 απαραίτητη	 για	 την	 διαφύλαξη	 ζωτικών	 συμφερόντων,	 που	 αφορούν	 στην	 ασφάλεια	 των	
προσώπων,	 που	 διαβιούν	 και	 εργάζονται	 στην	Μ.Φ.Η.	 και	 επισκέπτονται	 αυτήν	 και	 την	 αποτροπή	 ή	 καταγγελία	
τελούμενων	 εις	 βάρος	 τους	 αξιοποίνων	 πράξεων	 (άρθρο	 6	 §	 1	 περ.	 δ).	 Επιπλέον,	 η	 ανωτέρω	 επεξεργασία	 είναι	
απαραίτητη	για	τους	σκοπούς	εννόμων	συμφερόντων	που	επιδιώκει	η	Μ.Φ.Η.	και	αφορούν	στην	προστασία	των	
περιουσιακών	 στοιχείων	 της,	 έναντι	 των	 οποίων	 (εννόμων	 συμφερόντων)	 δεν	 υπερισχύει	 το	 συμφέρον	 ή	 τα	
θεμελιώδη	δικαιώματα	και	οι	ελευθερίες	των	υποκειμένων	των	δεδομένων,	εφ’	όσον	η	Μ.Φ.Η.	τηρεί,	κατά	γράμμα,	
τις	προϋποθέσεις	της	υπ’	αριθμόν	1/2011	οδηγίας	της	Α.Π.Δ.Π.Χ.		

Περαιτέρω,	η	επεξεργασία	φωτογραφιών	και	βίντεο	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	εκτεθέντα	ερείδεται	στο	άρθρο	9	§	2	
(α)	Γ.Κ.Π.Δ.	και	τελεί	υπό	την	επιφύλαξη	της	ρητής	εναντίωσης	σε	αυτήν	εκ	μέρους	α)	του/της	περιθαλπόμενου/ης,	
β)	οικείου	και	γ)	τρίτου	μη	συμβαλλόμενου	στο	προαναφερθέν	συμφωνητικό	και	το	παρόν	παράρτημα,	συγγενούς	
ή	μη.	

Επιπλέον,	 η	Μ.Φ.Η.	 έχει	 υποχρέωση	 τηρήσεως	 επαγγελματικού	απορρήτου	αναφορικά	 με	 τις	 πληροφορίες,	 που	
αφορούν	 στον/ην	 περιθαλπόμενο/η	 ή/και	 τον	 οικείο.	 Η	 ανωτέρω	 υποχρέωση	 της	 Μ.Φ.Η.	 για	 την	 τήρηση	
επαγγελματικού	απορρήτου	στηρίζεται,	κατ’	αρχήν,	στις	συνταγματικές	διατάξεις	για	την	προστασία	της	ιδιωτικής	
και	οικογενειακής	ζωής	(άρθρο	9	§	1	του	Συντάγματος),	για	την	ελεύθερη	ανάπτυξη	της	προσωπικότητας	(άρθρο	5	§	
1	του	Συντάγματος)	και	για	το	σεβασμό	και	την	προστασία	της	αξίας	του	ανθρώπου	(άρθρο	2	§	1	του	Συντάγματος).	
Περαιτέρω,	ισχύει	η	διάταξη	του	άρθρου	371	§	1	Π.Κ.,	καθώς	η	παράθεση	στην	εν	λόγω	διάταξη	των	περιπτώσεων	
των	επαγγελματιών,	που	δεσμεύονται	για	τήρηση	του	ιδιωτικού	απορρήτου,	είναι	ενδεικτική	και	η	Μ.Φ.Η.	εμπίπτει	
στην	 έννοια	 των	 «άλλων	 στους	 οποίους	 κάποιοι	 εμπιστεύονται	 συνήθως	 λόγω	 του	 επαγγέλματός	 τους	 ή	 της	
ιδιότητάς	τους	ιδιωτικά		απόρρητα».	Τέλος,	η	Μ.Φ.Η.	αποτελεί	μονάδα	πρωτοβάθμιας	φροντίδας	υγείας,	σύμφωνα	
με	την	Υ.Α.	Π1γ/οικ.	81551	(Φ.Ε.Κ.	Β΄	1136/6.7.2007),	σε	συνδυασμό	με	το	Π.Δ.	121/2017.	

	
3.	Σκοπός	Επεξεργασίας	Προσωπικών	Δεδομένων	

Η	επεξεργασία	των	δεδομένων	προσωπικού	χαρακτήρα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	διενεργείται	από	την	Μ.Φ.Η.	
για	τους	νόμιμους	σκοπούς,	που	αναφέρονται	στο	άρθρο	1	§		1	της	Υ.Α.	Π1γ/οικ.	81551	(Φ.Ε.Κ.	Β΄	1136/6.7.2007)	
και	είναι	οι	ακόλουθοι:	

• Υγιεινή	 διαμονή	 προσαρμοσμένη	 στις	 ανάγκες	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 καθώς	 και	 ασφαλή	 και	 άνετη	
διαβίωση	του/της.	

• Υγιεινή	και	επαρκής	διατροφή	ανάλογη	με	την	κατάσταση	της	υγείας	του/της	περιθαλπόμενου/ης	με	ελάχιστο	
ημερήσιο	όριο	τις	1.600	θερμίδες	τροφής	με	την	σωστή	ποιοτική	σύνθεση.	

• Συνεχής	φροντίδα	για	την	ατομική	καθαριότητα	του/της	περιθαλπόμενου/ης,	καθώς	και	την	καθαριότητα	των	
χώρων	της	Μ.Φ.Η.	

• Τακτική	 ιατρική	 παρακολούθηση	 καθώς	 και	 έγκαιρη	 και	 κατάλληλη	 για	 τον/την	 	 περιθαλπόμενο/η	
ιατροφαρμακευτική	 βοήθεια	 και	 πρόσκαιρη	 νοσηλεία,	 η	 οποία	 περιορίζεται	 στην	 έγκαιρη	 διάγνωση	 της	
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ασθενείας	και	την	μέριμνα	για	την	έγκαιρη	εισαγωγή	στο	ενδεδειγμένο	νοσηλευτήριο.	

• Δυνατότητα	αυτοεξυπηρετήσεως	και	αυτοπροστασίας	με	την	λήψη	των	καταλλήλων	μέτρων	διευκολύνσεως	
των	περιθαλπόμενων(χειρολαβές,	χειρολισθήρες,	απλά	και	ειδικά	μπαστούνια,	περιπατητήρες	κλπ).	

• Προσφορά	 και	 διευκόλυνση	 απασχολήσεως,	 ψυχαγωγία,	 ψυχολογική	 βοήθεια,	 ανάλογα	 με	 την	 ηλικία,	
κατάσταση	και	περίπτωση	του/της	περιθαλπόμενου/ης.	

• Φυσικοθεραπεία	με	 την	 εφαρμογή	απλών	φυσιοθεραπευτικών	ή	 κινησιοθεραπευτικών	μεθόδων	ή	μέριμνα	
για	 την	περαιτέρω	ειδική	θεραπεία	σε	φυσικοθεραπευτήρια,	αν	 κριθεί	απαραίτητο,	με	σκοπό	 τη	βελτίωση	 των	
δυνατοτήτων	αυτοεξυπηρέτησης	του/της	περιθαλπόμενου/ης,	εφ’	όσον	αυτή	κρίνεται	επιστημονικά	εφικτή.	

• Δυνατότητα	ασκήσεως	των	θρησκευτικών	καθηκόντων	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	συμμετοχή,	εφ’	όσον	
το	επιτρέπει	η	κατάσταση	του/της,	σε	πολιτιστικές	και	καλλιτεχνικές	εκδηλώσεις.	

• Ο	οφειλόμενος	στην	ανθρώπινη	αξία	σεβασμός	και	ενδιαφέρον,	ανεξαρτήτως	της	σωματικής	ή	πνευματικής	
κατάστασης	του/της	περιθαλπόμενου/ης.	

Επιπλέον,	 η	 Μ.Φ.Η.	 ενδέχεται	 να	 χρησιμοποιεί	 ορισμένα	 από	 τα	 ως	 άνω	 προσωπικά	 δεδομένα	 του/της	
περιθαλπόμενου/ης	 για	 την	 κοστολόγηση	 των	 υπηρεσιών	 της	 προς	 αυτόν/ήν	 και	 την	 έκδοση	 σχετικού	
παραστατικού,	εφ’	όσον	πληρώνει	τις	υπηρεσίες	ο	ίδιος	ο	περιθαλπόμενος.	

Η	 δε	 επεξεργασία	 των	 δεδομένων	 προσωπικού	 χαρακτήρα	 του	 οικείου	 διενεργείται	 από	 την	 Μ.Φ.Η.	 για	 τους	
ακόλουθους	νόμιμους	σκοπούς	και	δη:	

• για	 την	 κοστολόγηση	 των	 υπηρεσιών	 της	 προς	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η	 και	 την	 έκδοση	 σχετικού	
παραστατικού	στο	όνομα	του	οικείου,	σύμφωνα	με	το	φορολογικό	δίκαιο,		

• για	την	ενημέρωσή	του/της/τους	για	την	πορεία	της	ψυχοσωματικής	υγείας	του/της	περιθαλπόμενου/ης,	εφ’	
όσον	εμπίπτουν	στην	έννοια	των	οικείων	του	άρθρου	1	§	4	(β)	του	Κώδικα	Ιατρικής	Δεοντολογίας		και	

• για	την	προστασία	προσώπων	και	αγαθών.	

	
4.	Αποδέκτες	Προσωπικών	Δεδομένων	

			α)	Εργαζόμενοι	Μ.Φ.Η.	

Τα	ως	άνω	αναφερόμενα	προσωπικά	δεδομένα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	του	οικείου		επεξεργάζονται	από	
τους	 εργαζόμενους	 της	 Μ.Φ.Η.,	 νοσηλευτικό	 και	 διοικητικό	 προσωπικό,	 καθώς	 αυτό	 είναι	 απαραίτητο,	 για	 την	
παροχή	 καταλλήλων	 και	 αποτελεσματικών	 υπηρεσιών	 προς	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η,	 αλλά	 και	 τον	 οικείο,	 που	
συνυπογράφουν	 το	 προαναφερθέν	 ιδιωτικό	 συμφωνητικό	 και	 το	 συνημμένο	 σε	 αυτό	 παρόν	 παράρτημα.	 Οι	
εργαζόμενοι	 συμβάλλονται	 με	 την	 Μ.Φ.Η.	 με	 ιδιωτικό	 συμφωνητικό,	 το	 οποίο	 αφορά	 στην	 προστασία	 και	 την	
επεξεργασία	 των	 προσωπικών	 δεδομένων,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Γ.Κ.Π.Δ.	 και	 την	 από	 μέρους	 τους	 τήρηση	 του	
απορρήτου	 για	 λογαριασμό	 της	Μ.Φ.Η.	 Το	ανωτέρω	συμφωνητικό	προβλέπει	 τις	 υποχρεώσεις	 των	 εργαζόμενων	
έναντι	 της	 Μ.Φ.Η.,	 αναφορικά	 με	 την	 επεξεργασία	 των	 προσωπικών	 δεδομένων	 και	 την	 προστασία	 τους	 και	
προβλέπει	 αστική	 ευθύνη	 των	 εργαζομένων	 σε	 περίπτωση	 παραβιάσεως	 των	 προσωπικών	 δεδομένων	 και	 του	
απορρήτου.	

β)	 Ιατροί,	 κοινωνικοί	 λειτουργοί,	 ψυχολόγοι,	 φυσικοθεραπευτές,	 διαιτολόγοι,	 λογοθεραπευτές	 και	
εργοθεραπευτές,	 οι	 οποίοι	 συμβάλλονται	 με	 συμβάσεις	 ανεξαρτήτων	 υπηρεσιών	 με	 την	 Μ.Φ.Η.,	 ως	 από	
κοινού	υπεύθυνοι	επεξεργασίας						

Οι	 ανωτέρω	 επιστημονικοί	 συνεργάτες	 της	 Μ.Φ.Η.,	 οι	 οποίοι	 παρέχουν	 τις	 υπηρεσίες	 τους	 στον/ην	
περιθαλπόμενο/η,	μέσω	συμβάσεων	παροχής	ανεξαρτήτων	υπηρεσιών,	που	διατηρούν	με	 την	Μ.Φ.Η.,	 είναι	από	
κοινού	 υπεύθυνοι	 επεξεργασίας	 με	 την	Μ.Φ.Η.	 έναντι	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 αλλά	 και	 του	 οικείου.	Ως	 εκ	
τούτου,	έχουν	υπογράψει	με	την	Μ.Φ.Η.	σχετικό	ιδιωτικό	συμφωνητικό,	δυνάμει	του	άρθρου	26	Γ.Κ.Π.Δ.,	δια	του	
οποίου	καθορίζονται	οι	από	κοινού	υποχρεώσεις	 τους	έναντι	 της	επεξεργασίας	και	προστασίας	 των	προσωπικών	
δεδομένων	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	του	οικείου.	Ο/Η	περιθαλπόμενος/η	ή	ο	οικείος	τόσο	για	λογαριασμό	
αυτού/ής,	όσο	και	 για	δικό	 τους	λογαριασμό,	μπορούν	να	ασκούν	 τα	δικαιώματα,	που	αφορούν	στα	προσωπικά	
δεδομένα	 τους	 (βλ.	 αναλυτικά	 παρακάτω)	 ενώπιον	 της	 Μ.Φ.Η.,	 η	 οποία	 σε	 συνεργασία	 με	 τους	 από	 κοινού	
υπεύθυνους	 επεξεργασίας	 θα	 ανταποκρίνεται	 στα	 σχετικά	 αιτήματα.	 Επιπλέον,	 οι	 ανωτέρω	 επιστημονικοί	
συνεργάτες	δεσμεύονται	εκ	του	νόμου	για	την	τήρηση	του	επαγγελματικού	απορρήτου.	

γ)	 Ιατροί,	 κοινωνικοί	 λειτουργοί,	 ψυχολόγοι,	 φυσικοθεραπευτές,	 λογοθεραπευτές,	 εργοθεραπευτές,	
διαιτολόγοι	 και	 λοιποί	 επαγγελματίες	 της	 υγείας,	 	 προμηθευτές	 φαρμακευτικών,	 παραφαρμακευτικών	 και	
παραϊατρικών	υλικών,	φαρμακοποιοί	και	διαγνωστικά	κέντρα,	ως	ανεξάρτητοι	υπεύθυνοι	επεξεργασίας	
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Ο/Η	 περιθαλπόμενος/η	 ενδέχεται	 να	 λαμβάνει	 ιατρικές	 και	 παραϊατρικές	 υπηρεσίες	 από	 επαγγελματίες,	 που	
επιλέγει	ο/η	ίδιος/α	ή	ο	οικείος	του	για	λογαριασμό	του/της.	Οι	εν	λόγω	ιατροί,	κοινωνικοί	λειτουργοί,	ψυχολόγοι,	
φυσικοθεραπευτές	και	διαιτολόγοι	έχουν	αποκλειστική	σύμβαση	παροχής	υπηρεσιών	με	τον/την	περιθαλπόμενο/η	
ή	τον	οικείο	για	λογαριασμό	αυτού/ης	και	αποτελούν	ανεξάρτητους	υπεύθυνους	επεξεργασίας	για	τα	προσωπικά	
δεδομένα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	του	οικείου.	Το	γεγονός	ότι	οι	ανωτέρω	ιατροί	και	λοιποί	επαγγελματίες	
υγείας	 συνεργάζονται	 με	 την	 Μ.Φ.Η.,	 τους	 συμβεβλημένους	 με	 αυτήν	 ιατρούς	 και	 λοιπούς	 επαγγελματίες	 της	
υγείας,	 καθώς	 και	 το	 νοσηλευτικό	 και	 διοικητικό	 προσωπικό	 της	 Μ.Φ.Η.	 δεν	 καθιστά	 αυτούς	 από	 κοινού	
υπεύθυνους	επεξεργασίας	με	την	Μ.Φ.Η.	Το	αυτό	ισχύει	και	για	τους	φαρμακοποιούς	και	τα	διαγνωστικά	κέντρα.	
Οι	 ως	 άνω	 ιατροί	 και	 λοιποί	 επαγγελματίες	 της	 υγείας,	 καθώς	 και	 οι	 φαρμακοποιοί	 και	 τα	 διαγνωστικά	 κέντρα	
διατηρούν	διακριτούς	από	την	Μ.Φ.Η.	ιατρικούς	και	παραϊατρικούς	φακέλους	για	τον/την	περιθαλπόμενο/η,	τους	
οποίους	 επεξεργάζονται	 ανεξάρτητα.	 Επιπλέον	 δε	 διατηρούν	 και	 επεξεργάζονται	 ανεξάρτητα	 από	 την	 Μ.Φ.Η.	
προσωπικά	δεδομένα	του	οικείου,	προκειμένου	να	επικοινωνούν	με	αυτόν/ήν/ούς.		

δ)	Νοσοκομεία,	Εθνικό	Κέντρο	Αμέσου	Βοηθείας	(ΕΚΑΒ),	ως	ανεξάρτητοι	υπεύθυνοι	επεξεργασίας	

Η	 Μ.Φ.Η.	 υπάρχει	 περίπτωση	 να	 διαβιβάσει	 προσωπικά	 δεδομένα	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης	 σε	 δημόσιο	 ή	
ιδιωτικό	νοσοκομείο	και	στο	ΕΚΑΒ,	κατά	την	διακομιδή	του/της	περιθαλπόμενου/ης	στο	νοσοκομείο.	Συγκεκριμένα,	
η	Μ.Φ.Η.,	στην	περίπτωση	αυτή,	διαβιβάζει	έντυπο	υπογεγραμμένο	από	τον	συμβεβλημένο	με	αυτήν	ιατρό	ή	την	
προϊσταμένη	 νοσοκόμα,	 το	 οποίο	 περιλαμβάνει	 σύνοψη	 του	 ιατρικού	 ιστορικού	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	
καθώς	και	την	φαρμακευτική	αγωγή	του/της.	Το	δημόσιο	ή	ιδιωτικό	νοσοκομείο	καθίσταται	ανεξάρτητο	υπεύθυνο	
επεξεργασίας	από	την	στιγμή,	που	λαμβάνει	τα	προσωπικά	δεδομένα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	ανοίγει	και	
τηρεί	 ιατρικό	 φάκελο	 για	 αυτόν/ην.	 Το	 δε	 ΕΚΑΒ	 αποτελεί,	 επίσης,	 ανεξάρτητο	 υπεύθυνο	 επεξεργασίας,	 για	 το	
ενδιάμεσο	 χρονικό	διάστημα,	 κατά	 το	οποίο	μεταφέρει	 το	ανωτέρω	έντυπο	με	 τα	προσωπικά	δεδομένα	 του/της	
περιθαλπόμενου/ης	στο	νοσοκομείο.		

Σε	περίπτωση,	που	ο	οικείος	συνοδεύει/ουν	τον/την	περιθαλπόμενο/η	κατά	την	διακομιδή	του/της	στο	νοσοκομείο	
το	ανωτέρω	έντυπο	παραδίδεται	σε	αυτούς.	Η	δε	τελευταία	αυτή	επεξεργασία	δεν	εμπίπτει	στον	Γ.Κ.Π.Δ.,	σύμφωνα	
με	 το	 άρθρο	 2	 §	 1	 (γ),	 εφ’	 όσον	 ο	 οικείος	 αποτελεί/ούν	 φυσικό/ά	 πρόσωπο/α,	 τα	 οποία	 επεξεργάζονται	 τα	
προσωπικά	 δεδομένα	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης	 στο	 πλαίσιο	 αποκλειστικά	 προσωπικής	 ή	 οικιακής	
δραστηριότητας.	Το	αυτό	ισχύει	και	σε	περίπτωση,	που	η	Μ.Φ.Η.	διαβιβάσει	τα	ως	άνω	προσωπικά	δεδομένα	σε	
συγγενικό	 πρόσωπο,	 το	 οποίο	 δεν	 συμβάλλεται	 στο	 υπό	 σημερινή	 ημερομηνία	 προαναφερθέν	 ιδιωτικό	
συμφωνητικό	και	στο	παρόν	παράρτημα.	Σε	περίπτωση,	που	η	Μ.Φ.Η.	παραδώσει	τα	ως	άνω	προσωπικά	δεδομένα	
σε	 τρίτο	 πρόσωπο	 μη	 συγγενικό,	 το	 οποίο	 προσφέρεται	 να	 συνοδεύσει	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η	 κατά	 την	
διακομιδή	του/της,	η	εν	λόγω	επεξεργασία	πραγματοποιείται	στα	πλαίσια	του	άρθρου	9	§	2	(γ)	Γ.Κ.Π.Δ.,	εφ’	όσον	
είναι	 απαραίτητη	 για	 την	 προστασία	 των	 ζωτικών	 συμφερόντων	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 ο	 οποίος	 είναι	
σωματικά	ή	νομικά	ανίκανος	να	συγκατατεθεί.	

	

ε)	 Λογιστής,	 μηχανογράφος,	 τεχνικός	 πληροφοριακών	 συστημάτων,	 διαχειριστής	 ιστοσελίδας	 και	 εταιρεία	
παρασκευής	ετοίμων	γευμάτων,	ως	εκτελούντες	την	επεξεργασία	

Η	Μ.Φ.Η.	συνεργάζεται	με	λογιστικό	γραφείο,	το	οποίο	διεκπεραιώνει	τις	φορολογικές	της	υποχρεώσεις	και	ως	εκ	
τούτου	 ενδέχεται	 να	 έχει	 πρόσβαση	 σε	 προσωπικά	 δεδομένα	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 εάν	 καταβάλει	 ο/η	
ίδιος/α	 την	 αμοιβή	 της	Μ.Φ.Η,	 ή	 σε	 προσωπικά	 δεδομένα	 του	 οικείου,	 εφ’	 όσον	 ο/η/οι	 τελευταίος/α/οι	 έχουν	
αναλάβει	 την	 υποχρέωση	 πληρωμής	 της	Μ.Φ.Η.	 Επίσης,	 η	Μ.Φ.Η.	 συνεργάζεται	 με	 μηχανογράφο	 ή/και	 τεχνικό	
πληροφοριακών	 συστημάτων,	 οι	 οποίοι	 συντηρούν	 τα	 πληροφοριακά	 της	 συστήματα	 και	 τα	 εγκατεστημένα	 σε	
αυτά	λογισμικά	της.	Οι	τελευταίοι	διαθέτουν	πρόσβαση	στα	προσωπικά	δεδομένα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	
του/της/των	 συγγενούς/ων,	 που	 τηρούνται	 ψηφιακά	 από	 την	 Μ.Φ.Η.,	 κατά	 την	 διενέργεια	 συντηρήσεως	 και	
αναβαθμίσεως	των	λογισμικών	και	των	πληροφοριακών	συστημάτων.	Επίσης,	η	Μ.Φ.Η.	συνεργάζεται	ή	ενδέχεται	
να	 συνεργαστεί	 με	 διαχειριστή	 ιστοσελίδας,	 ο	 οποίος	 φιλοξενεί	 και	 διαχειρίζεται	 την	 ιστοσελίδα	 της	 και	 έχει	
πρόσβαση	 στα	 μηνύματα	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου,	 τα	 οποία	 λαμβάνει	 η	Μ.Φ.Η.,	 μέσω	 της	 ιστοσελίδας	 της.	
Επιπλέον,	η	Μ.Φ.Η.	συνεργάζεται	με	εταιρεία	παρασκευής	ετοίμων	γευμάτων,	στην	οποία	ενδέχεται	να	διαβιβάζει	
το	ειδικό	διαιτολόγιο	του/της	περιθαλπόμενου/ης	μαζί	με	το	όνομά	του,	ώστε	να	υπάρχει	πλήρης	ασφάλεια	ότι	ο/η	
περιθαλπόμενος/η	θα	λάβει	το	ειδικό	γεύμα,	που	έχει	καθορίσει	γι’	αυτόν	ο	ιατρός	ή/και	ο	διαιτολόγος.		

Άπαντες	 οι	 ανωτέρω	 συνεργάτες	 επεξεργάζονται	 ή	 ενδέχεται	 να	 επεξεργαστούν	 προσωπικά	 δεδομένα,	 που	
αφορούν	στον/στην	περιθαλπόμενο/η	και	τον		οικείο,	για	λογαριασμό	της	υπεύθυνης	επεξεργασίας	Μ.Φ.Η.	Ως	εκ	
τούτου,	φέρουν	την	ιδιότητα	των	εκτελούντων	την	επεξεργασία,	σύμφωνα	με	τα	άρθρα	4	περ.	8	και	28	του	Γ.Κ.Π.Δ.	
και	 συμβάλλονται	 με	 την	 Μ.Φ.Η.	 με	 ιδιωτικά	 συμφωνητικά,	 τα	 οποία	 καθορίζουν	 τις	 υποχρεώσεις	 τους,	 ως	
εκτελούντων	την	επεξεργασία	τόσο	έναντι	της	Μ.Φ.Η.,	όσο	και	έναντι	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	του	οικείου,	
καθώς	και	τις	ευθύνες	τους,	σε	περίπτωση	παραβιάσεως	των	προσωπικών	δεδομένων,	η	οποία	οφείλεται	εν	όλω	ή	
εν	μέρει	σε	αυτούς.	
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Η	Μ.Φ.Η.	δεν	διαβιβάζει	προσωπικά	δεδομένα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	του	οικείου	σε	τρίτες	χώρες,	εκτός	
της	Ευρωπαϊκής	Ενώσεως.	

	

5.	Τεχνικά	και	Οργανωτικά	Μέτρα		

Η	 Μ.Φ.Η.	 λαμβάνει	 όλα	 τα	 τεχνικά	 και	 οργανωτικά	 μέτρα,	 προκειμένου	 να	 διατηρεί	 ασφαλή	 τα	 προσωπικά	
δεδομένα	του/της	περιθαλπόμενου/ης	και	του	οικείου.	Συγκεκριμένα,	διατηρεί	έγγραφες	συμβάσεις	με	όλους	τους	
νόμιμους	αποδέκτες	των	ανωτέρω	προσωπικών	δεδομένων,	οι	οποίοι	αναφέρονται	στο	κεφάλαιο	4	του	παρόντος,	
δια	 των	 οποίων	 κατανέμονται	 οι	 αμοιβαίες	 υποχρεώσεις	 επεξεργασίας	 και	 προστασίας	 των	 προσωπικών	
δεδομένων	μεταξύ	της	Μ.Φ.Η.	και	εκάστου	αποδέκτη,	αλλά	και	οι	ευθύνες	αυτών,	σε	περίπτωση	παραβιάσεως	των	
προσωπικών	δεδομένων.	 Επιπλέον,	η	Μ.Φ.Η.	δεσμεύει	 τους	 εργαζομένους	 της	με	παραρτήματα,	που	αποτελούν	
αναπόσπαστα	μέρη	της	συμβάσεως	εξαρτημένης	εργασίας	τους	και	αφορούν	στην	επεξεργασία	και	προστασία	των	
προσωπικών	 δεδομένων,	 που	 αυτοί	 επεξεργάζονται	 για	 λογαριασμό	 της	 Μ.Φ.Η.,	 καθώς	 και	 στην	 τήρηση	 από	
μέρους	τους	του	απορρήτου.		

Όσον	αφορά	στην	φυσική	ασφάλεια	 των	προσωπικών	δεδομένων,	η	Μ.Φ.Η.	λειτουργεί	δυνάμει	 της	υπ’	αριθμόν	
5971	 /	 15-07-2016	 αδείας	 της	 διευθύνσεως	 Δημ.	 Υγείας	 και	 Κοινωνικής	 Αλληλεγγύη	 της	 περιφέρειας	 Αττικής,	
Περιφ.	Ενότητα	Βορείου	Τομέα	Αθήνας.	Το	γεγονός	αυτό	σημαίνει	ότι	πληροί	τις	προϋποθέσεις	του	άρθρου	2	Υ.Α.	
Π1γ/οικ.	 81551	 (Φ.Ε.Κ.	 Β΄	 1136/6.7.2007)	 και	 οι	 κτιριακές	 εγκαταστάσεις	 της	 υπάγονται	 στις	 διατάξεις	 του	
Κτηριοδομικού	 Κανονισμού	 στην	 κατηγορία	 χρήσεως	 «υγεία	 και	 κοινωνική	 πρόνοια»	 και	 του	 Κανονισμού	
Πυροπροστασίας	νέων	κτιρίων	στην	κατηγορία	χρήσεως	Η.	Επίσης,	τα	προσωπικά	δεδομένα	τηρούνται	σε	χώρους,	
όπου	 έχει	 πρόσβαση	 μόνο	 εξουσιοδοτημένο	 προσωπικό	 ή	 εξωτερικοί	 συνεργάτες,	 που	 συμβάλλονται	 με	 την	
Μ.Φ.Η.	 με	 τα	 ως	 άνω	 αναλυτικώς	 αναφερόμενα	 ιδιωτικά	 συμφωνητικά	 και	 παραρτήματα	 περί	 προστασίας	 των	
προσωπικών	δεδομένων	και	τηρήσεως	απορρήτου.	Οι	ανωτέρω	χώροι	κλειδώνουν,	όταν	δεν	εργάζεται	σε	αυτούς	
το	 ανωτέρω	 εξουσιοδοτημένο	 προσωπικό	 και	 τα	 κλειδιά	 τηρούνται	 από	 το	 τελευταίο	 ή/και	 τον	 διοικητικό	
υπεύθυνο	της	Μ.Φ.Η.	Τέλος,	η	Μ.Φ.Η.	διαθέτει	εγκατεστημένο	σύστημα	συναγερμού	.	

	Όσον	αφορά	στα	προσωπικά	δεδομένα,	που	τηρούνται	ψηφιακά,	στα	οποία	περιλαμβάνονται	και	τα	αρχεία	του	
συστήματος	 βιντεοεπιτηρήσεως,	 η	 Μ.Φ.Η.	 χρησιμοποιεί	 κωδικούς	 προσβάσεως	 για	 την	 είσοδο	 του	
εξουσιοδοτημένου	 προσωπικού	 της	 στα	 πληροφοριακά	 της	 συστήματα,	 κρυπτογράφηση	 των	 αποθηκευμένων	
πληροφοριών	 και	 διενεργεί	 τακτική	 συντήρηση	 και	 αναβάθμιση	 του	 λογισμικού	 και	 των	 πληροφοριακών	 της	
συστημάτων.	Συγκεκριμένα,	για	τα	αρχεία	του	συστήματος	βιντεοεπιτηρήσεως,	η	Μ.Φ.Η.	τηρεί	τα	προβλεπόμενα	
εκ	του	άρθρου	11	της	υπ’	αριθμόν	1/2011	οδηγίας	της	Α.Π.Δ.Π.Χ.	.	

	Εν	κατακλείδι,	σημειώνεται	ότι	η	Μ.Φ.Η.	έχει	διορίσει	υπεύθυνο	προστασίας	δεδομένων,	σύμφωνα	με	το	άρθρο	37	
§	 4	 Γ.Κ.Π.Δ.,	 ο	 οποίος	 είναι	 στην	 διάθεση	 των	 υποκειμένων	 των	 δεδομένων	 και	 επομένως	 και	 των	 εδώ	
συμβαλλομένων,	 για	 κάθε	 ζήτημα	 σχετικό	 με	 τα	 προσωπικά	 τους	 δεδομένα.	 Ο	 κάθε	 ενδιαφερόμενος	 μπορεί	 να	
απευθύνεται	 στον	 υπεύθυνο	 προστασίας	 δεδομένων,	 για	 να	 θέσει	 οποιοδήποτε	 ζήτημα,	 αναφορικά	 με	 την	
επεξεργασία	των	προσωπικών	δεδομένων	του	από	την	Μ.Φ.Η.	στα	ακόλουθα	στοιχεία	επικοινωνίας:	2108013504	/	
su@otenet.gr,	με	την	ένδειξη	«υπ’	όψιν	υπευθύνου	προστασίας	δεδομένων».	

	
6.	Χρόνος	Διατηρήσεως	των	Προσωπικών	Δεδομένων	

	Ο	 ατομικός	 φάκελος	 του/της	 περιθαλπόμενου/ης,	 ο	 οποίος	 περιλαμβάνει	 καρτέλα	 φαρμακευτικής	 αγωγής	 και	
δίαιτας,	 παρατηρήσεις	 και	 μεταβολές	 σχετικές	 με	 την	 διαμονή	 και	 περίθαλψή	 του/της,	 τα	 έγγραφα	 που	
προσκομίζονται	 ή	 συντάσσονται	 με	 την	 εισαγωγή	 του	 στην	 Μ.Φ.Η.	 και	 εξιτήριο	 ή	 αντίγραφο	 πιστοποιητικού	
θανάτου,	εάν	ο	περιθαλπόμενος/η	αποβιώσει	μέσα	στην	Μ.Φ.Η.,	φυλάσσεται	στο	ιατρείο/εφημερείο,	με	μέριμνα	
του	διοικητικού	υπευθύνου	της	Μ.Φ.Η.	 για	πέντε	 (5)	 έτη	από	 την	καθ’	οποιονδήποτε	 τρόπο	αποχώρηση	του/της	
περιθαλπόμενου/ης.	Κατόπιν,	ο	ανωτέρω	ατομικός	φάκελος	καταστρέφεται	με	την	χρήση	καταστροφέα	εγγράφων	
και	 απόρριψη	 των	 κατεστραμμένων	 εγγράφων,	 εφ’	 όσον	 ο	 φάκελος	 τηρείται	 σε	 φυσική	 μορφή.	 Εάν	 ο	 φάκελος	
τηρείται	σε	ψηφιακή	μορφή,	διαγράφεται	με	την	χρήση	καταλλήλων	λογισμικών	διαγραφής,	με	αποτέλεσμα	να	μην	
είναι	δυνατή	η	καθ’	οποιονδήποτε	τρόπο	ανάκτησή	του.	

Επιπλέον,	 τα	προσωπικά	δεδομένα,	τα	οποία	εμπεριέχονται	σε	παραστατικά	και	εν	γένει	φορολογικά	έντυπα	και	
αφορούν	 στον/ην	 περιθαλπόμενο/η	 ή/και	 στον/στην/στους	 οικείο/ους	 -	 συγγενή/είς,	 διατηρούνται	 για	 χρονικό	
διάστημα	πέντε	(5)	ετών	από	την	λήξη	της	χρήσεως,	στην	οποία	αφορούν.	

Η	καταγραφή	των	δεδομένων	εικόνας	από	το	σύστημα	βιντεοεπιτηρήσεως	για	 τον	σκοπό	προστασίας	 της	υγείας	
του/της	 περιθαλπόμενου/ης	 και	 των	 λοιπών	 περιθαλπόμενων	 διατηρείται	 για	 σαράντα	 οκτώ	 (48)	 ώρες.	 Η	 δε	
καταγραφή	 των	 δεδομένων	 εικόνας	 από	 το	 σύστημα	 βιντεοεπιτηρήσεως	 για	 τον	 σκοπό	 προστασίας	 προσώπων	
ή/και	αγαθών	διατηρείται	για	τα	ακόλουθα	χρονικά	διαστήματα	αναλόγως	επελεύσεως	εκάστης	εκ	των	ακολούθων	
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περιπτώσεων:	

• Εφ’	 όσον	 από	 την	 λήψη	 εικόνων	 που	 αποθηκεύονται	 ή	 την	 λήψη	 που	 γίνεται	 σε	 πραγματικό	 χρόνο	 δεν	
προκύπτει	επέλευση	συμβάντος,	που	εμπίπτει	στον	επιδιωκόμενο	σκοπό,	 τα	δεδομένα	καταστρέφονται	μετά	την	
παρέλευση	δεκαπέντε	(15)	εργασίμων	ημερών.	

• Σε	περίπτωση	συμβάντος	(π.χ.	κλοπή,	ληστεία,	ξυλοδαρμός)	σε	βάρος	των	μελών	ή	νομίμων	εκπροσώπων	της	
Μ.Φ.Η.	ή	των	αγαθών	της,	οι	εικόνες,	στις	οποίες	έχει	καταγραφεί	το	συγκεκριμένο	συμβάν	τηρούνται	σε	χωριστό	
αρχείο	για	χρονικό	διάστημα	τριάντα	(30)	ημερών	από	την	επέλευση	του	ανωτέρω	συμβάντος.	

• Αν	 το	 ανωτέρω	 συμβάν	 αφορά	 τρίτον,	 π.χ.	 πρόσωπα,	 τα	 οποία	 διαβιούν	 ή	 εργάζονται	 εντός	 της	Μ.Φ.Η.,	 ή	
επισκέπτονται	την	Μ.Φ.Η.,	η	Μ.Φ.Η.	τηρεί	τις	εικόνες	για	χρονικό	διάστημα	τριών	(3)	μηνών	από	την	επέλευση	του	
συμβάντος.	

				Σε	περίπτωση	αντιδικίας	μεταξύ	 των	συμβαλλομένων	στο	παρόν	 τα	προσωπικά	δεδομένα	διατηρούνται,	 μέχρι	
την	έκδοση	αμετακλήτου	αποφάσεως	επί	της	υποθέσεως.	

				Η	 Μ.Φ.Η.	 επιφυλάσσεται	 να	 διατηρήσει	 τα	 ως	 άνω	 προσωπικά	 δεδομένα	 ή	 οποιαδήποτε	 άλλα	 προσωπικά	
δεδομένα	 συλλέξει	 από	 τον/την	 περιθαλπόμενο/η	 ή/και	 τον/την/τους	 οικείο/ους	 συγγενή/είς	 για	 διαφορετικό	
χρονικό	διάστημα,	εφ’	όσον	ο	νόμος	επιβάλει	τούτο.	

	
7.	Δικαιώματα	των	Υποκειμένων	των	Δεδομένων	

Ο/Η	περιθαλπόμενος/η,	αλλά	και	ο	οικείος,	τόσο	για	λογαριασμό	του/της	περιθαλπόμενου/ης,	όσο	και	για	δικό	του	
λογαριασμό	μπορούν	να	ασκούν	έναντι	της	Μ.Φ.Η.,	τα	ακόλουθα	δικαιώματα,	αναφορικά	με	τα	προσωπικά	τους	
δεδομένα:	

• Δικαίωμα	 προσβάσεως	 (άρθρο	 15	 Γ.Κ.Π.Δ.),	 σύμφωνα	 με	 το	 οποίο	 ο/η	 περιθαλπόμενος/η	 και	 ο	 οικείος	
μπορούν	α)	να	επιβεβαιώσουν	αν	η	Μ.Φ.Η.	επεξεργάζεται	τα	προσωπικά	τους	δεδομένα,	β)	να	αιτηθούν	πρόσβαση	
σε	όποια	δεδομένα	δεν	έχουν	στην	διάθεσή	τους	και	γ)	να	τους	παράσχει	η	Μ.Φ.Η.	άλλες	πληροφορίες	σχετικά	με	
τα	προσωπικά	τους	δεδομένα,	όπως	ποια	δεδομένα	έχει,	γιατί	χρησιμοποιεί	αυτά,	σε	ποιον	τα	γνωστοποιεί,	εάν	τα	
διαβιβάζει	στο	εξωτερικό	και	πώς	τα	προστατεύει,	για	πόσο	καιρό	τα	διατηρεί,	ποια	δικαιώματα	έχουν,	από	πού	
έλαβε	τα	δεδομένα	τους	και	πώς	μπορούν	να	υποβάλουν	μια	καταγγελία	στην	εποπτική	αρχή.	

Ο/Η	 περιθαλπόμενος/η	 και	 ο	 οικείος	 έχουν	 δικαίωμα	 προσβάσεως	 και	 στα	 δεδομένα	 του	 συστήματος	
βιντεοεπιτήρησης	 που	 τους	 αφορούν.	 Ο	 υπεύθυνος	 επεξεργασίας	 έχει	 υποχρέωση	 να	 χορηγεί	 αντίγραφο	 του	
τμήματος	της	εγγραφής	σήματος	εικόνας	όπου	έχουν	καταγραφεί	ο/η	περιθαλπόμενος/η	ή/και	ο	οικείος	ή	έντυπη	
σειρά	στιγμιοτύπων	από	τις	καταγεγραμμένες	εικόνες	ή,	αναλόγως,	να	τους	ενημερώσει	εγγράφως,	είτε	ότι	δεν	
απεικονίζονται,	είτε	ότι	το	σχετικό	τμήμα	της	εγγραφής	έχει	καταστραφεί.	Εναλλακτικά,	εφ’	όσον	συμφωνούν	ο/η	
περιθαλπόμενος/η	 ή/και	 ο	 οικείος,	 η	Μ.Φ.Η.	 μπορεί	 απλώς	 να	 επιδείξει,	 άμεσα,	 το	 ανωτέρω	 τμήμα.	 Προς	 το	
σκοπό	αυτό,	ο/η	περιθαλπόμενος/η	ή/και	ο	οικείος	οφείλουν	να	υποδείξουν	την	ακριβή	ώρα	και	τον	τόπο,	που	
ευρέθησαν	στην	εμβέλεια	των	καμερών.	

• Δικαίωμα	διορθώσεως	(άρθρο	16	Γ.Κ.Π.Δ.),	σύμφωνα	με	το	οποίο	ο/η	περιθαλπόμενος	και	ο	οικείος	μπορούν	
να	αιτηθούν	στην	Μ.Φ.Η.	να	διορθώσει	ανακριβή	προσωπικά	δεδομένα	ή/και	να	συμπληρώσει	ελλιπή	δεδομένα	
προσωπικού	χαρακτήρα.		

• Δικαίωμα	διαγραφής	(άρθρο	17	Γ.Κ.Π.Δ.),	σύμφωνα	με	το	οποίο	ο/η	περιθαλπόμενος	και	ο	οικείος	μπορούν	
να	αιτηθούν	 στην	Μ.Φ.Η.	 να	 διαγράψει	 τα	 προσωπικά	 τους	 δεδομένα	α)	 όταν	 δεν	 χρειάζονται	 πλέον	 για	 τους	
σκοπούς	για	τους	οποίους	συλλέχθηκαν	και	β)	εάν	έχουν	υποστεί	παράνομη	επεξεργασία.	Η	Μ.Φ.Η.	δεν	θα	είναι	
σε	 θέση	 να	 εκπληρώνει	 αίτημα	 περί	 διαγραφής	 των	 προσωπικών	 δεδομένα,	 εάν	 η	 επεξεργασία	 τους	 είναι	
απαραίτητη	 α)	 για	 την	 συμμόρφωση	 με	 έννομη	 υποχρέωσή	 της,	 ή	 β)	 για	 τη	 σύσταση,	 άσκηση	 ή	 υπεράσπιση	
νομικών	απαιτήσεων.	

• Δικαίωμα	περιορισμού	της	επεξεργασίας	(άρθρο	18	Γ.Κ.Π.Δ.),	σύμφωνα	με	το	οποίο	ο/η	περιθαλπόμενος	και	
ο	 οικείος	 μπορούν	 να	 αιτηθούν	 στην	Μ.Φ.Η.	 να	 περιορίσει	 (δηλ.	 να	 διατηρήσει,	 αλλά	 να	 μη	 χρησιμοποιεί)	 τα	
προσωπικά	 τους	 δεδομένα,	 όταν	 α)	 η	 ακρίβειά	 τους	 αμφισβητείται	 (βλέπε	 δικαίωμα	 διορθώσεως),	 ώστε	 να	
επαληθευτεί	 η	 ακρίβειά	 τους	 από	 την	 Μ.Φ.Η.,	 β)	 η	 επεξεργασία	 είναι	 παράνομη,	 αλλά	 δεν	 επιθυμούν	 να	
διαγραφούν,	 γ)	 δεν	 είναι	 πλέον	 απαραίτητη	 για	 τους	 σκοπούς	 για	 τους	 οποίους	 συλλέχθηκαν,	 αλλά	 ο/η	
περιθαλπόμενος	 και	 ο	 εξακολουθούν	 να	 τα	 χρειάζονται	 για	 την	 θεμελίωση,	 άσκηση	 ή	 υπεράσπιση	 νομικών	
αξιώσεων.	

• Δικαίωμα	στην	φορητότητα	των	δεδομένων	(άρθρο	20	Γ.Κ.Π.Δ.),	σύμφωνα	με	το	οποίο	ο/η	περιθαλπόμενος	
και	ο	οικείος	μπορούν	να	αιτηθούν	στην	Μ.Φ.Η.	να	λάβουν	τα	προσωπικά	τους	δεδομένα	σε	δομημένη,	κοινώς		
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χρησιμοποιούμενη	και	αναγνώσιμη	από	μηχανήματα	μορφή.	Ωστόσο	το	δικαίωμα	αυτό,	βάσει	του	νόμου,	αφορά	
μόνον	εκείνα	τα	δεδομένα	που	έχουν	χορηγηθεί	από	τον/την	περιθαλπόμενο/η	ή/και	τον	οικείο	και	όχι	αυτά	που	
συνάγονται	από	την	Μ.Φ.Η.	επί	τη	βάσει	των	δεδομένων,	που	της	έχουν	χορηγήσει,	ή	έχουν	παραχθεί	από	αυτήν.		

• Δικαίωμα	ανακλήσεως	συγκαταθέσεως	(άρθρο	7	§	3	Γ.Κ.Π.Δ.),	σύμφωνα	με	το	οποίο	ο/η	περιθαλπόμενος	και	
ο	οικείος	μπορούν	να	ανακαλέσουν	οποιαδήποτε	συγκατάθεση	έχουν	δώσει	στην	Μ.Φ.Η.	σε	διακριτό	έντυπο	για	
την	επεξεργασία	προσωπικών	δεδομένων,	που	δεν	αναφέρονται	στο	προαναφερθέν	ιδιωτικό	συμφωνητικό,	ούτε	
στο	παρόν	παράρτημα.	

• Δικαίωμα	 καταγγελίας	 στην	 Αρχή	 Προστασίας	 Δεδομένων	 Προσωπικού	 Χαρακτήρα,	 Κηφισίας	 1-3,	 115	 23,	
Αθήνα,	https://www.dpa.gr/,	τηλ.	2106475600,	σύμφωνα	με	το	οποίο	ο/η	περιθαλπόμενος	και	ο	οικείος	μπορούν	
να	 καταγγείλουν	 οποιαδήποτε	 παραβίαση	 προσωπικών	 δεδομένων	 συμβεί	 με	 ευθύνη	 της	 Μ.Φ.Η. Αρμόδια	
εποπτική	αρχή	 για	 την	 Ελλάδα	 είναι	 η	Αρχή	Προστασίας	Δεδομένων,	Η	Μ.Φ.Η.	 λαμβάνει	 σοβαρά	υπ’	 όψιν	 την	
εμπιστευτικότητα	όλων	 των	αρχείων	που	περιέχουν	προσωπικά	δεδομένα	 του/της	περιθαλπόμενου/ης	 και	 του	
οικείου	 και	 διατηρεί	 το	δικαίωμα	 να	 ζητήσει	από	 τους	ανωτέρω	απόδειξη	 της	 ταυτότητάς	 τους,	αν	υποβάλουν	
οποιοδήποτε	από	τα	ως	άνω	αιτήματα	σχετικά	με	τα	προσωπικά	τους	δεδομένα.		

Η	Μ.Φ.Η.	δεν	θα	επιβαρύνει	τον/την	περιθαλπόμενο	ή/και	τον	οικείο	με	κόστος	για	την	άσκηση	των	δικαιωμάτων	
τους	σε	σχέση	με	τα	προσωπικά	τους	δεδομένα,	εκτός	εάν,	όπως	προβλέπει	ο	Γ.Κ.Π.Δ.,	το	αίτημα	για	πρόσβαση	σε	
πληροφορίες	 είναι	 αβάσιμο	 ή	 υπερβολικό,	 οπότε	 η	 Μ.Φ.Η.	 δύναται	 να	 χρεώσει	 ένα	 εύλογο	 τέλος	 υπό	 τις	
συγκεκριμένες	 συνθήκες.	 Η	Μ.Φ.Η.	 θα	 ενημερώσει	 τον/την	 περιθαλπόμενο	 ή/και	 τον	 οικείο	 για	 τυχόν	 χρεώσεις	
πριν	ολοκληρώσει	το	σχετικό	αίτημα	για	άσκηση	ορισμένου	δικαιώματος.	

Η	Μ.Φ.Η.	οφείλει	να	απαντήσει	σε	τυχόν	έγκυρα	αιτήματα	το	αργότερο	εντός	ενός	(1)	μηνός	από	την	λήψη	τους.	Η	
ανωτέρω	προθεσμία	μπορεί	να	παραταθεί	κατά	δύο	(2)	ακόμη	μήνες,	εφ’	όσον	απαιτείται,	λαμβανομένων	υπ’	όψιν	
της	 πολυπλοκότητας	 του	 αιτήματος	 και	 του	 αριθμού	 των	 αιτημάτων.	 Η	 Μ.Φ.Η.	 θα	 ενημερώσει	 τον/την	
περιθαλπόμενο	ή/και	τον	οικείο	για	την	εν	λόγω	παράταση,	εντός	μηνός	από	την	παραλαβή	του	αιτήματος,	καθώς	
και	για	τους	λόγους	της	καθυστερήσεως.	Επίσης	η	Μ.Φ.Η.	δύναται	να	αποκρούσει	αιτήματα	που	είναι	αβάσιμα	ή	
υπερβολικά	ή	καταχρηστικά	ή	κακόπιστα	ή	εν	γένει	παράνομα,	στο	πλαίσιο	των	προβλέψεων	του	νόμου.	

	
8.	Λύση	της	συμβάσεως	που	εμπεριέχεται	στο	υπό	σημερινή	ημερομηνία	ιδιωτικό	συμφωνητικό	και	μετενέργεια	
του	παρόντος	παραρτήματος	

Σε	 περίπτωση	 λύσεως	 του	 υπό	 σημερινή	 ημερομηνία	 ιδιωτικού	 συμφωνητικού,	 το	 συνημμένο	 σε	 αυτό	 παρόν	
παράρτημα	μετενεργεί	και	αναπτύσσει	ισχύ	και	κατόπιν	της	λύσεως	του	ανωτέρω	συμφωνητικού	για	τα	προσωπικά	
δεδομένα,	 τα	 οποία	 εξακολουθεί	 να	 τηρεί	 στα	αρχεία	 της	 η	Μ.Φ.Η.,	 σύμφωνα	με	 έννομη	υποχρέωσή	 της,	 όπως	
ανωτέρω	αναλυτικά	αναφέρεται	στο	υπ’	αριθμόν	6	κεφάλαιο	του	παρόντος.	

						
Σε	πίστωση	των	ανωτέρω,	συνετάγη	το	παρόν,	το	οποίο,	αφού	αναγνώσθηκε	εις	επήκοον	όλων,	υπεγράφη	σε	όσα	
αντίτυπα	 υπεγράφη	 και	 το	 υπό	 σημερινή	 ημερομηνία	 ιδιωτικό	 συμφωνητικό	 φιλοξενίας,	 του	 οποίου	 αποτελεί	
παράρτημα	και	αναπόσπαστο	μέρος	 του,	στο	οποίο	και	προσαρτήθηκε,	και	έλαβε	κάθε	συμβαλλόμενος	από	ένα	
αντίτυπο.		

	
ΟΙ	ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ	
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