ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τ.Ε.Α.Ι.Σ.Θ.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(Τ.Ε.Α.Ι.Σ.Θ., εφεξής Ταμείο) κατανοεί και σέβεται την ανησυχία κάθε φυσικού
προσώπου αναφορικά με την ιδιωτικότητά του και την προστασία των απλών και
ευαίσθητων προσωπικών του δεδομένων. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου τίθεται σε
εφαρμογή από 1/06/2018 και γνωστοποιείται δυνάμει της διάταξης του άρθρου 12
του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
O φορέας που ευθύνεται για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων
(Υπεύθυνος Επεξεργασίας) στα πλαίσια αυτή της πολιτικής είναι το Ταμείο
Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Τ.Ε.Α.Ι.Σ.Θ.
Ν.Π.Ι.Δ) Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως 4ος όροφος, Τ.Κ 551 33, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310-402024 Fax: 2310-402024 Email: teiasth@opf.gr.
Σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της 27ης
Απριλίου 2016, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Επεξεργασίας περιγράφει τον
τύπο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε στο Ταμείο σας, τον τρόπο
χρήσης τους, καθώς και τους σκοπούς της αποθήκευσης, συλλογής, επεξεργασίας και
ενδεχόμενης διαβίβασής τους. Επιπροσθέτως, η Πολιτική Επεξεργασίας Δεδομένων,
περιγράφει τα μέτρα που παίρνουμε για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας
δεδομένα, πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Β. Κατηγορίες Δεδομένων
Τα παραδείγματα που ακολουθούν περιγράφουν κατά τρόπο αναλυτικό αλλά όχι
εξαντλητικό τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων τα οποία επεξεργάζεται το
Ταμείο σας.
Προσωπικές Πληροφορίες: Περιλαμβάνονται όνομα, επώνυμο, όνομα πατρόςμητρός, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, ληξιαρχικές
πράξεις γέννησης τεκνών/γάμου, εθνικότητα, φύλο.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Περιλαμβάνονται όνομα, διεύθυνση, επαγγελματική
εγκατάσταση, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στοιχεία Ταυτοποίησης: Περιλαμβάνονται αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας,
στοιχεία διαβατηρίου, ηλεκτρονικές υπογραφές (εφόσον έχουν διατεθεί).
Στοιχεία βιογραφικού: Περιλαμβάνονται δεδομένα που συνδέονται με την
πρόσληψη προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών. Μορφωτικό επίπεδο, πτυχία
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σημειώσεις συνεντεύξεων, επιδεξιότητες, γνώσεις
ξένων γλωσσών, προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Δεδομένα υγείας: Άμεσα-έμμεσα ασφαλισμένων μελών παραστατικά δαπανών
υγείας, εξιτήρια, γνωματεύσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, βιοψιών, απόδειξη
παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ, ύψος, βάρος αιτούντος, ονοματεπώνυμο - βαθμό
συγγένειας ορισθέντων συνδικαιούχων, ονοματεπώνυμο - ύψος - βάρος - ημερομηνία
γέννησης - βαθμό συγγένειας εξαρτώμενων μελών, ερωτηματολόγιο υγείας για
κυρίως ασφαλισμένο – εξαρτημένα μέλη (προηγούμενη σωματική βλάβη από
ατύχημα ή ασθένεια, τήρηση φαρμακευτικής ή ιατρικής αγωγής, προηγούμενη
νοσηλεία και αιτία αυτής, ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνων, πιστοποιητικό
πλησιεστέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσίευση διαθήκης.
Δεδομένα ταυτοποίησης ιατρών: Ονοματεπώνυμο, αριθμός αναγνώρισης
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Α.Μ. Ιατρικού Συλλόγου email, τηλέφωνο επικοινωνίας , διεύθυνση IP,
ID χρήστη, ID συνεδρίας.
Πληροφορίες Απαραίτητες για την Καταβολή παροχών και αποζημιώσεων και
πληρωμών: Στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού (Αριθμός λογαριασμού, IBAN),
εθνικοί αριθµοί ασφάλισης ή κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ – ΑΜΑ), ΑΦΜ, ΔΟΥ.
Γ. Νομιμότητα της επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας συλλέγει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα,
αποκλειστικά στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνική και ενωσιακής νομοθεσίας και μόνον
εφόσον:
• το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει την συγκατάθεσή του, όπως επιτάσσει η
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 6 παρ.1 α' του ΓΚΠΔ).
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης έργου ή για να
ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη

σύμβασης έργου κατά το προσυμβατικό στάδιο σύναψης της σύμβασης (άρθρο 6 παρ.
1 β' του ΓΚΠΔ).
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του
Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 γ' του ΓΚΠΔ).
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του
υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου (άρθρο 6 παρ. 1 δ' του
ΓΚΠΔ).
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που
επιδιώκουν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή τρίτοι (άρθρο 6 παρ. 1 στ' του ΓΚΠΔ).
Δ. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων - Ειδικές
Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Υγείας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να προβαίνει σε πράξεις επεξεργασίας ειδικών
κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα δεδομένων που αφορούν την
υγεία, καθώς και πράξεων που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
ανηλίκων τέκνων (ως εμμέσως ασφαλισμένων μελών), κατά τους ορισμούς των
άρθρων 8 και 9 του ΓΚΠΔ αποκλειστικά εφόσον:
• παρέχεται συγκατάθεση ή εγκρίνεται η επεξεργασία των δεδομένων των ανηλίκων
τέκνων από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του τέκνου (άρθρο 8 παρ. 1 εδ.
β’ του ΓΚΠΔ)
• το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει ρητή συγκατάθεση για την
επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή
περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς (άρθρο 9 παρ. 1 α’ του ΓΚΠΔ)
• η επεξεργασία είναι 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, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο
της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα
συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων (άρθρο 9 παρ. 1 β’ του ΓΚΠΔ)
• η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του
υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των
δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί (άρθρο 9 παρ. 1 γ’ του
ΓΚΠΔ)
• η επεξεργασία διενεργείται, με κατάλληλες εγγυήσεις, στο πλαίσιο των νόμιμων
δραστηριοτήτων ιδρύματος, οργάνωσης ή άλλου μη κερδοσκοπικού φορέα με
πολιτικό, φιλοσοφικό, θρησκευτικό ή συνδικαλιστικό στόχο και υπό την προϋπόθεση

ότι η επεξεργασία αφορά αποκλειστικά τα μέλη ή τα πρώην μέλη του φορέα ή
πρόσωπα τα οποία έχουν τακτική επικοινωνία μαζί του σε σχέση με τους σκοπούς
του και ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν κοινοποιούνται εκτός του
συγκεκριμένου φορέα χωρίς τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων
(άρθρο 9 παρ. 1 δ’ του ΓΚΠΔ)
• η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν προδήλως
δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων (άρθρο 9 παρ. 1 ε’ του ΓΚΠΔ)
Ε. Πράξεις και Σκοποί Επεξεργασίας
Με το παρόν δηλώνεται ότι το Ταμείο προβαίνει σε επεξεργασία των ανωτέρω
κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, προς εκπλήρωση των κάτωθι συγκριμένα
αναφερόμενων σκοπών:
• Συλλογή, οργάνωση, καταχώριση και αποθήκευση των παραπάνω κατηγοριών
προσωπικών δεδομένων στην ψηφιακή βάση δεδομένων του Ταμείου.
• Διατήρηση φυσικού αρχείου με τα ως άνω δεδομένα.
• Χρήση, ανάκτηση, αναζήτηση και συσχέτιση των προσωπικών δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στην εν λόγω βάσει δεδομένων, καθώς και σε βάσεις δεδομένων
άλλων οργανισμών οι οποίοι συνδέονται με το Ταμείο.
• Εξαγωγή των προσωπικών δεδομένων από τη βάση δεδομένων και καταχώρισή
τους σε αρχείο.
• Επεξεργασία και κοινοποίηση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο των παραπάνω
δεδομένων σε ασφαλιστικές εταιρίες και οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται
το Ταμείο, προς κάλυψη των ασφαλιστικών παροχών, δαπανών και επιδομάτων που
παρέχονται στα μέλη του.
• Διοικητική οργάνωση και λογιστική διαχείριση των οικονομικών υποχρεώσεων του
Ταμείου.
• Οποιαδήποτε πράξη επεξεργασίας για φορολογικούς, ασφαλιστικούς σκοπούς,
υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων του Ταμείου ή προς εκπλήρωση
οποιασδήποτε άλλης νόμιμης υποχρέωσης του Ταμείου.
ΣΤ. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
Το Ταμείο, υπό την ιδιότητα του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δεν προβαίνει σε
διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων έναντι χρηµατικού ή άλλου ανταλλάγματος µε
οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δηµόσιες
αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από τους ρητά ανωτέρω

αναφερόμενους σκοπούς της επεξεργασίας. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω
σκοπών επεξεργασίας ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας παρέχει πρόσβαση ή διαβιβάζει
Προσωπικά Δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών, τηρώντας τις αρχές
επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω:
• Προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας,
• Εκτελούντες επεξεργασία, τους οποίους προσλαµβάνει για την παροχή υπηρεσιών
αναφορικά με την εξυπηρέτηση των σκοπών της επεξεργασίας,
• Ασφαλιστικές εταιρείες και οργανισμούς για την εκπλήρωση των παροχών προς τα
μέλη του Ταμείου,
• Δηµόσιους φορείς ή/και φορείς ασκούντες δημόσια εξουσία,
• Αρχές πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος.
H επεξεργασία των Προσωπικών Δεδοµένων από το Ταμείο και τους Εκτελούντες
την Επεξεργασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου Επεξεργασίας και
μόνον κατ' εντολή αυτού και διέπεται από την ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή
από πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε
κάθε άλλη περίπτωση που υπέχουν έννομη υποχρέωση, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
ενδέχεται να παραχωρεί Προσωπικά Δεδομένα στο βαθμό που προβλέπεται από το
νόμο.
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να προβαίνει σε περαιτέρω διαβίβαση
Προσωπικών Δεδομένων ή σε διασύνδεση αρχείων με τρίτους αποδέκτες πέραν των
παραπάνω περιπτώσεων υπό τον όρο της ελεύθερης συγκατάθεσης του υποκειμένου
των δεδομένων.
Ζ. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα θα διατηρηθούν από το Ταμείο για το ελάχιστο δυνατό χρονικό
διάστημα που απαιτείται σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή
υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, και σε κάθε περίπτωση για ανώτατο
χρονικό διάστημα είκοσι ετών, κατά τις διατάξεις του αρ. 249 ΑΚ και αρ. 72 Ν.
4174/2013, που εκκινεί από το τέλος του οικονομικού έτους που πραγματοποιήθηκε η
τελευταία πράξη επεξεργασίας ή ανανέωση εγγραφής άμεσα ασφαλισμένου, κατά
περίπτωση κατηγορίας υποκειμένου των δεδομένων.

Μετά την πάροδο του ανωτέρω διαστήματος, το Ταμείο υποχρεούται να διαγράψει,
να ψευδωνυμοποιήσει ή να ανωνυμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα, με εξαίρεση
αυτών που είναι απαραίτητα προς εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεών της
εταιρείας και τα οποία διατηρεί για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την
εκπλήρωση αυτών.
Η. Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
Με το παρόν παρέχεται ενημέρωση σχετικά με το δικαίωμά του υποκειμένου των
δεδομένων να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει τη συγκατάθεσή του αυτή, για το μέλλον,
χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε από την
Εταιρία στο χρονικό διάστημα πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής του. Η
ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εφικτή μέσω επικοινωνίας με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά αποτυπώνονται
στην παράγραφο 1 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου.
Θ. Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας οφείλει να διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
μέτρα για τη διασφάλιση της εµπιστευτικότητας, του απορρήτου και της φυσικής
ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων
κρυπτογράφησης ή ψευδωνυμοποίησης κατά την αιτιολογική σκέψη 28 του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, και να διασφαλίζει την
προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, µεταβολή, άνευ
άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση των Προσωπικών Δεδομένων που διαβιβάστηκαν,
αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία, καθώς και σε
οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, όπως επιβάλλει η ισχύουσα
εθνική και ενωσιακή νοµοθεσία.
Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας
διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα, το απόρρητο και τη φυσική
και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος
εφαρμογής, την ειδικότερη φύση, το εύρος, την έκταση, το πλαίσιο και τους σκοπούς
της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης
και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των
δεδομένων, δηλαδή των μελών του Ταμείου σας. H επεξεργασία των Προσωπικών
Δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από το εντεταλμένο γι' αυτό το σκοπό

προσωπικό του Υπευθύνου Επεξεργασίας που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις
εμπιστευτικότητας και απορρήτου.
Ι. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
Με το παρόν καθίστανται σαφή τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
σύμφωνα με το υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο κατά την
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και καθορίζονται οι τρόποι άσκησης
και οι διαδικασίες ικανοποίησης τους. Τα εν λόγω δικαιώματα ασκούνται μέσω
έγγραφης αίτησης ή αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τo
Ταμείο, και ικανοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο σε καμία
περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 30 ημερολογιακές ημέρες, και περιλαμβάνουν:
• Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται,
αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία από το Ταμείο σας,
• Δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης και τροποποίησης των προσωπικών
δεδομένων που σας αφορούν,
• Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δηλαδή δικαίωμα που σας δίνει τη
δυνατότητα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από το Ταμείο
σας,
• Δικαίωμα εναντίωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
από το Ταμείο σας,
• Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα
αίτησης για την διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε κατάλληλη μορφή από το
Ταμείο προς άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εφόσον τούτο είναι τεχνικώς εφικτό,
εκτός αν προβλέπει διαφορετικά ο ισχύων νόμος
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Εθνική Εποπτική Αρχή:
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23,
Αθήνα, +30 210 6475600, complaints@dpa.gr).
Κ. Ενημερώσεις
Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής έναντι των μελών του, τροποποίησης,
συμπλήρωσης ή ενημέρωσης μέρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου
οποιαδήποτε στιγμή. Οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές γνωστοποιούνται
υποχρεωτικά εντός 20 ημερών στα υποκείμενα των δεδομένων μέσω μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11. Στοιχεία Επικοινωνίας Η επικοινωνία με την Εταιρεία και η άσκηση των
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 9 της παρούσας πραγματοποιείται
μέσω των ακόλουθων στοιχείων επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
(Τ.Ε.Α.Ι.Σ.Θ.) Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως 4ος όροφος, Τ.Κ 551 33,
Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310-402024 Fax: 2310-402024 Email: teiasth@opf.gr.
(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας 21-2-2020)

