Πολιτική Προστασίας Δεδομένων ΙΝΓΚ
H Πολιτική Προστασίας Δεδομένων εξηγεί πώς και γιατί το Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου («ΙΝΓΚ») συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Εξηγεί επίσης
τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ»).
Από νομικής άποψης, είμαστε ο Yπεύθυνος Eπεξεργασίας δεδομένων καθώς καθορίζουμε τα
μέσα και/ή τους σκοπούς της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε.
Ενδέχεται να είμαστε ο Εκτελών Επεξεργασίας δεδομένων στην περίπτωση που
επεξεργαζόμαστε δεδομένα για λογαριασμό άλλης νομικής οντότητας που καθορίζει τα μέσα
και/ή τον σκοπό της επεξεργασίας. Είτε είμαστε ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είτε ο Εκτελών
Επεξεργασίας, η επεξεργασία των δεδομένων από το ΙΝΓΚ πραγματοποιείται βάσει της
παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.
Ο ΓΚΠΔ διέπει τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουμε τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε
σχετικά με τα υποκείμενα των δεδομένων. Η πρώτη αρχή του ΓΚΠΔ είναι ότι η επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου των δεδομένων πρέπει να γίνεται δίκαια και με
διαφάνεια. Έχουμε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τα υποκείμενα των δεδομένων για το
πώς θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες τους και για ποιο λόγο θα τις χρησιμοποιήσουμε.
Γιατί συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα;
Ενδέχεται να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επαγγελματικής ιατρικής ή
παροχής ιατρικών υπηρεσιών για σκοπούς επικοινωνίας με τους ασθενείς για παροχή
πληροφοριών, για τα αποτελέσματα εξετάσεων ή για την διευθέτηση ραντεβού.
Ενδέχεται να διατηρούμε προσωπικά ή γενετικά δεδομένα ατόμων τα οποία λαμβάνουν μέρος
σε ερευνητικά προγράμματα.
Ενδέχεται να διατηρούμε γενικές πληροφορίες επικοινωνίας ατόμων που έχουν δηλωθεί από
ασθενείς μας ως οι πλησιέστεροι συγγενείς και δεδομένα των νόμιμων κηδεμόνων των
ασθενών για σκοπούς επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης.
Ενδέχεται να διατηρούμε τα αναγκαία δεδομένα υπαλλήλων και συνεργατών μας για την
εκτέλεση των εργασιακών και συμβατικών μας υποχρεώσεων.
Ενδέχεται να διατηρούμε δεδομένα υποψήφιων υπαλλήλων.
Ενδέχεται να διατηρούμε δεδομένα επισκεπτών μας για σκοπούς παρακολούθησης της
ασφάλειας στους χώρους του ΙΝΓΚ.
Ενδέχεται να διατηρούμε δεδομένα εθελοντών φιλανθρωπικών εκδηλώσεων και άλλων
πρωτοβουλιών.
Ενδέχεται να διατηρούμε δεδομένα ατόμων τα οποία έχουν ζητήσει να ενημερώνονται για τις
δραστηριότητες μας όπως εκδηλώσεις και συνέδρια.
Ενδέχεται να διατηρούμε οικονομικά δεδομένα των υπαλλήλων και συνεργατών μας ως οι
πρόνοιες της νομοθεσίας στην Κύπρο.
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα κάτω από τις εξής νόμιμες βάσεις:
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όπου έχουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
όπου είναι απαραίτητο για την εκτέλεση σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων
όταν είναι απαραίτητο για συμμόρφωση με νομική υποχρέωση
όπου η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων
του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου προσώπου
όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για το δημόσιο
συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο
επεξεργασίας
όπου είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων του ΙΝΓΚ ή
τρίτου, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων

Όταν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι ειδικής κατηγορίας δεδομένων, όπως
δεδομένα υγείας, γενετικό προφίλ ή βιομετρικά δεδομένα, θα τα επεξεργαστούμε μόνο
όταν:









έχουμε τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
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
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει
του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον
επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των
δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων
η επεξεργασία γίνεται για ιατρική διάγνωση, για την παροχή υγειονομικής ή
κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας στην βάση δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
Κυπριακού νόμου ή δυνάμει σύμβασης μαζί μας και του ασθενή για την παροχή
τέτοιων υπηρεσιών
η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής,
εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία των εργαζομένων, ιατρικής διάγνωσης,
παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης
υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του Ευρωπαϊκού η
Κυπριακού Δικαίου ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας και με
την επιφύλαξη των προϋποθέσεων και των εγγυήσεων που αναφέρονται στην
παράγραφο 9(3) του ΓΚΠΔ

Οι πληροφορίες
περιλαμβάνουν:

που

συλλέγουμε,

διατηρούμε

και

κοινοποιούμε

μπορεί

να

Για επισκέπτες, εθελοντές σε οποιαδήποτε από τις φιλανθρωπικές μας εκδηλώσεις, μέλη του
κοινού, άτομα τα οποία έχουν δηλωθεί ως πλησιέστεροι συγγενείς ασθενών:




Βασικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης
Αριθμός ταυτότητας
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κλπ.)
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Για ασθενείς:











Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται από τους ασθενείς όταν διευθετούνται τα
ραντεβού
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως γενετικό προφίλ, ιατρικές συνθήκες, εθνικότητα
και υπηκοότητα
Σημειώσεις και αναφορές για τη φυσική και πνευματική κατάσταση των ασθενών και
οποιεσδήποτε θεραπείες, οποιαδήποτε φροντίδα ή υποστήριξη που μπορεί να
χρειάζονται και να λαμβάνουν οι ασθενείς
Αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων των ασθενών
Σχετικές πληροφορίες που τυγχάνουν επεξεργασίας από διάφορα γραφεία στο
Ινστιτούτο όπως από τις κοινωνικές υπηρεσίες
Πληροφορίες αναφορικά με φαρμακευτική αγωγή, παρενέργειες ή αλλεργίες
Αποτελέσματα θεραπειών
Σχόλια ασθενών για την κατάσταση της υγείας τους και για τη θεραπεία που λαμβάνουν
Πληροφορίες σχετικές με τη διευθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων

Για υπαλλήλους ή συνεργάτες:





Βασικά δεδομένα όπως όνομα, διεύθυνση και ημερομηνία γέννησης
Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email κλπ.)
Βιογραφικό σημείωμα
Αριθμός ταυτότητας, αριθμός κοινωνικών ασφαλίσεων, τραπεζικός αριθμός IBAN κι
άλλες οικονομικές πληροφορίες

Για υποψήφιους για πρόσληψη:


Βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτικές επιστολές τις οποίες μοιράζονται οι
υποψήφιοι μαζί μας

Για συμμετέχοντες σε ερευνητικά προγράμματα:


Τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα τα οποία πρέπει να συλλέξουμε και να
επεξεργαστούμε καθορίζονται από κάθε ερευνητικό πρόγραμμα και δηλώνονται στα
έγγραφα συγκατάθεσης τα οποία υπογράφονται από τους συμμετέχοντες των
ερευνητικών προγραμμάτων

Πέραν των πιο πάνω στο ΙΝΓΚ πραγματοποιείται επεξεργασία βιντεοσκοπήσεων από κλειστό
κύκλωμα παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί σε διάφορα σημεία του κτιρίου. Η εν λόγω
επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει ξεχωριστής πολιτικής για κλειστό κύκλωμα
βιντεοπαρακολούθησης (ΚΚΒΠ) η οποία είναι διαθέσιμη από το Γραφείο Διοίκησης του
Ινστιτούτου.

Πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά δεδομένα;
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε με νόμιμη βάση την συγκατάθεση,
όπως στοιχεία για σκοπούς επικοινωνίας, θα διαγράφονται όταν το υποκείμενο αποσύρει την
συγκατάθεση του. Τα υποκείμενα μπορούν να αποσύρουν την συγκατάθεση τους σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμούν.
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Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται με νόμιμη βάση την εκτέλεση
σύμβασης θα κρατούνται για την αναγκαία χρονική περίοδο για την εκτέλεση της σύμβασης
και οποιαδήποτε περαιτέρω αιτήματα/αιτήσεις.
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται λόγω νομικής υποχρέωσης θα κρατούνται για
την περίοδο κατά την οποία καθορίζεται ως η νομική υποχρέωση.
Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για οποιονδήποτε άλλο λόγο θα κρατούνται
για την αναγκαία περίοδο με βάση τον σκοπό για τον οποίο τα δεδομένα έχουν ληφθεί για
επεξεργασία και όχι για περαιτέρω περίοδο.
Με ποιον κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα;
Κοινοποιούμε στοιχεία ασθενών με επαγγελματίες υγείας συνήθως εάν είναι άμεσα
εμπλεκόμενοι με την φροντίδα των ασθενών. Μπορεί να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα
με άλλους οργανισμούς υγείας ή την εθνική αρχή για σκοπούς της παροχής φροντίδας υγείας.
Παρομοίως, μπορεί να επεξεργαστούμε και να κοινοποιήσουμε πληροφορίες από τους
ιατρικούς φακέλους των ασθενών σε τρίτους για σκοπούς εξασφάλισης της ποιότητας των
υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε. Εντούτοις, δεν θα κοινοποιήσουμε οποιεσδήποτε
πληροφορίες υγείας σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των ασθενών εκτός εάν η κοινοποίηση
κριθεί απαραίτητη για την διασφάλιση της υγείας/ασφάλειας των υποκειμένων ή/και άλλων
ατόμων ή όταν πρόκειται για νομική υποχρέωση του ΙΝΓΚ.
Ενδέχεται επίσης να μας ζητηθεί από θεσμικούς φορείς να κοινοποιήσουμε βασικές
πληροφορίες για ασθενείς, όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας αλλά όχι δεδομένα υγείας.
Εάν αυτό συμβεί, είναι συνήθως γιατί είμαστε υποχρεωμένοι δια νόμου να κοινοποιήσουμε
τέτοιες πληροφορίες οι οποίες θα βοηθήσουν τους θεσμικούς φορείς να φέρουν εις πέρας τις
υποχρεώσεις τους.
Ορισμένα από τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και ελεγκτές ή/και νομικούς αντιπροσώπους για την εκτέλεση
πληρωμών ή για άλλες ενέργειες προκειμένου να εκτελέσουμε μια σύμβαση ή να
συμμορφωθούμε με το Νόμο.
Σε κάθε περίπτωση που θα πρέπει να μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα υποκειμένων με
τρίτα μέρη, θα διασφαλίζουμε ότι συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις πρόνοιες του ΓΚΠΔ. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, θα παράσχουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για
την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο απαιτείται η κοινοποίηση.
Δεν κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα χωρίς την απαιτούμενη συγκατάθεση των
υποκειμένων εκτός εάν τέτοια κοινοποίηση είναι νομικά επιτρεπτή. Τα υποκείμενα των
δεδομένων έχουν το δικαίωμα να αρνηθούν ή να αποσύρουν την συγκατάθεση για την
περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους οποιαδήποτε στιγμή. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα
επεξηγηθούν στα υποκείμενα οι οποιεσδήποτε συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από την
άρνηση για την περαιτέρω επεξεργασία (όπως π.χ. ελλιπής παροχή υπηρεσιών φροντίδας
υγείας).
Δικαιώματα υποκειμένων δεδομένων:
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
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το δικαίωμα ενημέρωσης για τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών τους
δεδομένων
το δικαίωμα πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα και συμπληρωματικές πληροφορίες
το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή ολοκλήρωσης εάν είναι
ελλιπή
το δικαίωμα διαγραφής (να ξεχαστούν), σε ορισμένες περιπτώσεις
το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις
το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, το οποίο επιτρέπει στα υποκείμενα των
δεδομένων να λαμβάνουν και να επαναχρησιμοποιούν τα προσωπικά τους δεδομένα
για δικούς τους σκοπούς σε διαφορετικές υπηρεσίες
το δικαίωμα ένστασης σε επεξεργασία, σε ορισμένες περιπτώσεις

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκήσουν οποιοδήποτε και όλα τα δικαιώματά
τους υποβάλλοντας την Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκειμένου:
1. Μέσω ταχυδρομείου ή δια χειρός στο:
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
Τ.Θ. 23462
1683 Λευκωσία
Για την προσοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.
Ή
2. Με e-mail στη διεύθυνση: dpo@cing.ac.cy.
Ή
3. Με φαξ στο: 22358238 (για την προσοχή του υπευθύνου προστασίας δεδομένων)
Η Αίτηση Άσκησης Δικαιωμάτων Υποκείμενου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου ή μέσω του Γραφείου Διοίκησης του Ινστιτούτου.
Για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις/ανησυχίες/καταγγελίες για τον τρόπο με τον οποίο το
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, οι
ενδιαφερόμενοι παροτρύνονται να επικοινωνούν με το Γραφείο Διοίκησης του Ινστιτούτου.
Καταγγελίες μπορούν να κατατίθενται απευθείας στο γραφείο του Επιτρόπου για την
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Έντυπα καταγγελίας για το γραφείο του Επιτρόπου για
την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας
http://www.dataprotection.gov.cy.
Για οποιασδήποτε σχετικές πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Διοίκησης
του ΙΝΓΚ στο 22392821 ή στο 22392725.
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