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Α1.Εισαγωγή 

 

Η οδοντιατρική κλινική DENTALMED ΜΑΝΙΝΟΣ ΑΕ είναι άρτια και υπερσύγχρονα 
εξοπλισμένη, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της οδοντιατρικής επιστήμης. Η 
μακροχρόνια επιτυχημένη παρουσία στην παροχή εξειδικευμένης και γενικής 
στοματογναθικής περίθαλψης έχει αναγνωριστεί στην ελληνική και διεθνή αγορά. Η 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του στοματογναθικού συστήματος, γίνεται μέσα από 
τη λεπτομερή εξέταση, διάγνωση και συζήτηση όλων των επιθυμιών των ασθενών, 
ενημέρωση και άψογη εκτέλεση των οδοντιατρικών θεραπειών, στις οποίες 
περιλαμβάνεται και η θεραπεία με οδοντικά εμφυτεύματα. Ο οδοντιατρικός εξοπλισμός 
περιλαμβάνει μηχανήματα, λογισμικό, Η/Υ και σύνδεση με το διαδίκτυο. Η στελέχωση 
της κλινικής περιλαμβάνει τον επιστημονικό υπεύθυνο, οδοντίατρους, βοηθούς και 
διοικητικό προσωπικό. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της κλινικής είναι οδοντίατρος και ο 
επιστημονικός υπεύθυνος.  Ο οδοντίατρος στο πλαίσιο των καθημερινών του 
δραστηριοτήτων συλλέγει στοιχεία που αφορούν την υγεία των ασθενών του και είναι 
υπεύθυνος για την οργάνωση και την τήρηση του ιατρικού  τους φακέλου. 

https://www.dentalplace.gr/odontiatrikes-ypiresies/emfyteymata/
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Η οδοντιατρική κλινική έχει αναπτύξει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, όπως και λογαριασμό 
στο facebook & στο Instagram. Στην εταιρική ιστοσελίδα αναφέρεται η πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων στην οποία τεκμηριώνονται ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας, οι σκοποί επεξεργασίας, ο χρόνος τήρησης των δεδομένων, οι 
αποδέκτες, η τήρηση του απορρήτου και η λήψη των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας 
της επεξεργασίας, δέσμευση για την λήψη όλων των τα κατάλληλων οργανωτικών και 
τεχνικών μέτρων για την ασφάλεια της προστασίας των δεδομένων και την προστασία 
τους από τυχαία ή αθέμιτη ή σκόπιμη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη 
διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, τα δικαιώματα των 
ασθενών (υποκειμένων επεξεργασίας), τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.  
 
 
Στην κλινική τηρείται μηχανογραφημένο σύστημα πελατών - προμηθευτών για την 
ικανοποίηση της φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Η κλινική συνεργάζεται με 
εξωτερικό λογιστή, σύμβουλο πιστοποίησης, μηχανογράφο, προμηθευτές 
αναλώσιμων οδοντιατρικών υλικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Όλοι οι 
εμπλεκόμενοι με την οδοντιατρική κλινική έχουν γνώση της πολιτικής προστασίας των 
δεδομένων της εταιρεία και διαθέτουν τα απαραίτητα επαγγελματικά προσόντα τα 
οποία παρέχουν εγγύηση για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης για την ασφάλεια 
των εγκαταστάσεων υπάρχει εξωτερική κάμερα στην είσοδο στην οποία ο ελάχιστος 
χρόνος καταγραφής είναι 48 ώρες. 

 

Α2. Σκοπός  

Κατά τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ, η ΕΑΠΔ είναι μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για 
να περιγράψει την επεξεργασία, να αξιολογήσει την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητά της και να συνδράμει στη διαχείριση των κινδύνων για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων που αυτή συνεπάγεται.  

Επομένως, πρωταρχικός σκοπός είναι να διασφαλιστεί και να αποδειχθεί ότι η 
επεξεργασία θα διενεργηθεί / διενεργείται σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές επαναλαμβάνονται στο άρ. 5 
ΓΚΠΔ.  

Παράλληλα, μέσω του προσδιορισμού και της περαιτέρω αξιολόγησης των κινδύνων 
και συνακόλουθα μέσω του καθορισμού μέτρων για την αντιμετώπισή τους, η ΕΑΠΔ 
καθίσταται σημαντικό εργαλείο για την πλήρωση της υποχρέωσης λογοδοσίας, 
προκειμένου ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας (εν προκειμένω, η εταιρεία DENTALMED 

ΜΑΝΙΝΟΣ AE), πέραν της ίδιας της συμμόρφωσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ΓΚΠΔ, να μπορεί να αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
επίτευξη αυτής (της συμμόρφωσης). 

A3. Μεθοδολογία 

Τόσο στην αρχική ΕΑΠΔ, όσο και στην παρούσα αναθεώρηση προσδιορίζονται και 
αξιολογούνται οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η δραστηριότητα επεξεργασίας και 
περιγράφεται η μεθοδολογία αντιμετώπισης τους. 

Ειδικά:  
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Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τον εντοπισμό και την ανάλυση των κινδύνων  

Βασικός στόχος της ΕΑΠΔ είναι να αναγνωριστούν και να καταγραφούν οι κίνδυνοι για 
τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, οι οποίοι απορρέουν από 
την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά την λειτουργία της φαρμακαποθήκης.  

Παραδείγματα τέτοιου είδους κινδύνων είναι τα ακόλουθα: α) Διαρροή προσωπικών 
δεδομένων, β) Μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση προσωπικών δεδομένων, γ) 
Απώλεια ή κλοπή προσωπικών δεδομένων. 

Εν συνεχεία, αναπτύσσονται σενάρια που ενδέχεται να οδηγήσουν στην εμφάνιση των 
κινδύνων, που έχουν προσδιοριστεί και σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών 
και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία αυτών.  

Για τη δημιουργία κάθε σεναρίου λαμβάνονται υπ’ όψιν-αξιολογούνται τα κάτωθι 
στοιχεία:  

1) Οι υφιστάμενοι υποστηρικτικοί πόροι, 
 2) οι πιθανές ευπάθειες (ιδίως υπό την έννοια του αυξημένου κινδύνου 
δυσλειτουργίας) των υποστηρικτικών πόρων,  
3) οι τυχόν επαπειλούμενοι κίνδυνοι που μπορούν να επέλθουν ως αποτέλεσμα των 
ευπαθειών,  
4) τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου-αντιμετώπισης του κινδύνου,  
5) το μέγεθος του αντικτύπου του κινδύνου,  
6) η πιθανότητα επέλευσης του κινδύνου. 

Η επίδραση στα προσωπικά δεδομένα αποτυπώνεται με χρήση κλίμακας 
αξιολόγησης («Likert») ως ακολούθως: 

Επίπεδο  Τιμή  Περιγραφή  
Αμελητέα 1 Το επίφοβο συμβάν δεν επηρεάζει / επηρεάζει 

προσωπικά δεδομένα σε πολύ μικρή κλίμακα 
Περιορισμένη 2 Το επίφοβο συμβάν επηρεάζει προσωπικά δεδομένα 

σε περιορισμένη μικρή κλίμακα 
Σημαντική  3 Το επίφοβο συμβάν επηρεάζει προσωπικά δεδομένα 

σε μεσαία – μεσαία προς μεγάλη κλίμακα 
Μέγιστη 4 Το επίφοβο συμβάν επηρεάζει προσωπικά δεδομένα 

σε μεγάλη – πολύ μεγάλη κλίμακα 

Αντιστοίχως, οι συνέπειες στην ιδιωτικότητα αποτυπώνονται με χρήση 
κλίμακας «Likert» ως ακολούθως: 

Επίπεδο  Τιμή  Περιγραφή  
Αμελητέες  1 Τα φυσικά πρόσωπα δεν επηρεάζονται ή 

ταλαιπωρούνται ελαφρώς (επανεισαγωγή δεδομένων, 
εκνευρισμός, ενόχληση) 

Περιορισμένες 2 Τα φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν σημαντικά 
προβλήματα τα οποία θα ξεπεράσουν με κάποιες 

δυσκολίες (επιπλέον κόστος, άρνηση πρόσβασης σε 
υπηρεσίες, φόβος, άγχος). 

Σημαντικές  3 Σημαντικές επιπτώσεις στα φυσικά πρόσωπα οι οποίες 
μπορούν να ξεπεραστούν μέσα από σοβαρές 

δυσκολίες 
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Μέγιστες 4 Τα φυσικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν σημαντικές ή μη 
αναστρέψιμες επιπτώσεις τις οποίες δεν μπορούν να 

ξεπεράσουν. 
Επίσης, για κάθε κίνδυνο υπολογίζεται η πιθανότητα επέλευσής (εμφάνισής) του. Η 
πιθανότητα επέλευσης κάθε κινδύνου προκύπτει από:  
α) Την πιθανότητα δυσλειτουργίας (ευπάθεια) των υποστηρικτικών πόρων υπό 
συνθήκες «απειλής»,  
β) την ικανότητα των πηγών των κινδύνων να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά την 
ευπάθεια των υποστηρικτικών πόρων. 
Ο βαθμός ευπάθειας των υποστηρικτικών πόρων αποτυπώνεται με χρήση κλίμακας 
Likert ως ακολούθως: 

Επίπεδο  Τιμή  Περιγραφή  
Αμελητέος 1 Η πιθανότητα δυσλειτουργίας των υποστηρικτικών πόρων 

υπό συνθήκες απειλής είναι μηδενική πολύ μικρή 
Περιορισμένος 2 Η πιθανότητα δυσλειτουργίας των υποστηρικτικών πόρων 

υπό συνθήκες απειλής είναι περιορισμένη μικρή 
Σημαντικός  3 Η πιθανότητα δυσλειτουργίας των υποστηρικτικών πόρων 

υπό συνθήκες απειλής είναι μεσαία – μεσαία προς μεγάλη 
Μέγιστος 4 Η πιθανότητα δυσλειτουργίας των υποστηρικτικών πόρων 

υπό συνθήκες απειλής είναι μεγάλη – πολύ μεγάλη 
 

Επίπεδο  Τιμή  Περιγραφή  
Αμελητέα 1 Η πηγή ενός κινδύνου έχει ελάχιστες δυνατότητες να 

προκαλέσει δυσλειτουργία των υποστηρικτικών πόρων 
Περιορισμένη 2 Η πηγή ενός κινδύνου έχει περιορισμένες  δυνατότητες να 

προκαλέσει δυσλειτουργία των υποστηρικτικών πόρων 
Σημαντική  3 Η πηγή ενός κινδύνου έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει 

δυσλειτουργία των υποστηρικτικών πόρων 
Μέγιστη 4 Η πηγή ενός κινδύνου έχει ευχερώς τη δυνατότητα να 

προκαλέσει δυσλειτουργία των υποστηρικτικών πόρων 

Η πιθανότητα οι επαπειλούμενοι κίνδυνοι να επέλθουν ως αποτέλεσμα της ικανότητας 
των πηγών (του κινδύνου) να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά την ευπάθεια των 
υποστηρικτικών πόρων αποτυπώνεται με χρήση κλίμακας Likert ως ακολούθως: 
Τέλος, συμπληρώνεται ο ακόλουθος πίνακας (χάρτης κινδύνων) προς το σκοπό της 
γραφικής απεικόνισης των προσδιορισθέντων κινδύνων. 

Χά
ρτ

ης
 κ

ιν
δύ

νω
ν 

Σο
βα

ρό
τη

τα
 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

Πιθανότητες εμφάνισης 
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Χρωματισμός  Χαρακτηρισμός κινδύνου  
Πράσινο Αποδεκτός  
Κίτρινο Αποδεκτός, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να μειωθεί η 

πιθανότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα έχει χαρακτηριστεί αμελητέα 
Απαιτούνται ενέργειες για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης της 

συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων 
Μπλέ Αποδεκτός, μόνο εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να μειωθεί η 

σοβαρότητα και η πιθανότητα εμφάνισης και η σοβαρότητα έχει 
χαρακτηριστεί αμελητέα 

Απαιτούνται ενέργειες για τη μείωση τόσο της σοβαρότητας όσο και της 
πιθανότητας εμφάνισης της συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων 

Κόκκινο Μη Αποδεκτός,  
Απαιτείται αποφυγή της συγκεκριμένης κατηγορίας κινδύνων ή 

περιορισμός αυτών μέσων κατάλληλων μέτρων που θα οδηγήσουν στη 
μείωση τόσο της σοβαρότητα όσο και της πιθανότητας εμφάνισης τους 

  

A4.Πίνακας τροποποιήσεων σε σχέση με την ΕΑΠΔ  

Αλλαγές ως αποτέλεσμα της τροποποίησης των διατάξεων της νομοθεσίας 

A5. Σημείωση ως προς την επικαιροποίηση της ΕΑΠΔ. 

Σημειώνεται ότι η Μελέτη ΕΑΠΔ αποτελεί μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που είναι 
αναγκαίο να εγγυάται την αιτιολογημένη και αξιόπιστη χρήση των προσωπικών 
δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας επεξεργασίας.  
Επομένως, μερικές φορές απαιτούνται αρκετές επαναλήψεις για να επιτευχθεί ένα 
αποδεκτό σύστημα προστασίας της ιδιωτικότητας.  

Απαιτείται, επίσης, η παρακολούθηση των αλλαγών με την πάροδο του χρόνου (στο 
πλαίσιο, τα μέτρα, τους κινδύνους κ.λπ.), ώστε να επικαιροποιείται η ΕΑΠΔ κάθε φορά 
που συμβαίνει μια σημαντική αλλαγή.  

B1. Μελέτη του πλαισίου 

Επισκόπηση των βασικών παραμέτρων της επεξεργασίας 

α/α Δραστηριότητα 
επεξεργασίας 

Σκοπός Υπεύθυνος 
επεξεργασίας 

Εκτελών την 
επεξεργασία 

Εξυπηρετείται Εγκεκριμένος 
κώδικας 

1 Υπηρεσίες 
παροχής 
οδοντιατρικής 
φροντίδας και 
θεραπείας 

Η παροχή 
υπηρεσιών 
ιατρικών 
ενεργειών 

Οδοντιατρική 
κλινική 

Αδειούχος 
οδοντίατρος 

Η προστασία 
της υγείας 

Κώδικα 
Οδοντιατρικής 
Δεοντολογίας (ΠΔ. 
39/2009, εφεξής 
«Κ.Ο.Δ.») 

DATA FLOW DIAGRAMS DFD 

α/α Διεργασίες  Εξαρτήσεις  Χρόνος  Εμπλεκόμενοι  
1 Υποψήφιοι εργαζόμενοι   Επιστημονικός υπεύθυνος 

Γραμματεία  
2 Αναγγελία πρόσληψης  

Σύμβαση, Αποδοχές  
1 30λ Επιστημονικός υπεύθυνος 

Λογιστής  
3 Εκπαίδευση  

Αξιολόγηση 
2 30ημέρες Επιστημονικός υπεύθυνος 

Βοηθός οδοντίατρου 
4 Διαχείριση εκπαιδευομένων 3 30ημέρες  
5 Θέσεις, αρμοδιότητες 4 Πρόγραμμα 

εργασίας  
Επιστημονικός υπεύθυνος 
Γραμματεία  
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Λογιστής 
6 Μεταβολές προγράμματος 

εργασίας 
5 Πρόγραμμα 

εργασίας  
Επιστημονικός υπεύθυνος 
Γραμματεία  
Λογιστής 

7 Παρακολούθηση αδειών 6 Πρόγραμμα 
εργασίας  

Επιστημονικός υπεύθυνος 
Γραμματεία  
Λογιστής 

 

α/α Διεργασίες  Εξαρτήσεις  Χρόνος  Εμπλεκόμενοι  
1 Προ συνεννόηση επισκέψεων 

ασθενών 
  Γραμματεία  

2 Αναμονή ασθενή 1   
3 Δημιουργία φακέλου, ιατρικό 

ιστορικό 
2 30λ Επιστημονικός υπεύθυνος 

Βοηθός οδοντίατρου 
4 Διενέργεια εξετάσεων 

ασθενών  
3 30ημέρες Θεράπων οδοντίατρος 

5 Υπολογισμός κόστους 
ιατρικών πράξεων ασθενή 

4   

6 Παραγγελία 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 

5   

7 Παραλαβή υλικών 6   
8 Οδοντιατρική φροντίδα 7  Θεράπων οδοντίατρος, 

βοηθός 
9 Ενημέρωση φακέλου, 

οδοντιατρικό ιστορικό 
8  Θεράπων οδοντίατρος 

10 Είσπραξη εσόδων από 
ασθενείς 

9   

11 Έκδοση δελτίων παροχής 
υπηρεσιών 

10   

12 Έκτακτες επισκέψεις 11  Θεράπων οδοντίατρος, 
βοηθός 

     
     
     

 

α/α Διεργασίες  Εξαρτήσεις  Χρόνος  Εμπλεκόμενοι  
1 Αξιολόγηση προμηθευτών     
2 Παραγγελίες αναλωσίμων 

υλικών 
   

3 Παραγγελίες 
ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων 

   

4 Προγραμματισμός 
συντήρησης εξοπλισμού 

   

5 Προγραμματισμός 
συντήρησης πληροφοριακού 
εξοπλισμού 

   

6 Αναγγελίες βλαβών    
7 Εργασίες αποκατάστασης    
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8 Τεχνολογικός ποιοτικός 
έλεγχος 

   

9 Πληρωμές προμηθευτών     
 

α/α Διεργασίες  Εξαρτήσεις  Χρόνος  Εμπλεκόμενοι  
1 Λογιστική διαχείριση    
2 Παρακολούθηση 

μισθολογικών και 
ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζομένων 

1   

3 Παρακολούθηση πληρωμών 
προμηθευτών 

2   

4 Παρακολούθηση 
προγραμματισμού εργασίας 

3   

5 Πληρωμές ασφαλιστικών και 
φορολογικών υποχρεώσεων 

4   

6 Τήρηση υποχρεωτικών 
λογιστικών βιβλίων 

5   

7 Έλεγχοι συμφωνίας 6   
8 Διαχείριση συμφωνιών με 

τράπεζες 
7   

9 Τήρηση ενημέρωση 
αναλυτικής λογιστικής 

8   
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B2. Προσωπικά δεδομένα, αποδέκτες, διάρκεια τήρησης 

α/α Επιμέρους 
διαδικασίες 

Προσωπικά δεδομένα  
(νομιμότητα της 
επεξεργασίας, 
απαγόρευση της 
κατάχρησης) 

Αποδέκτες  
(ελαχιστοποίηση: 
επαρκή, σχετικά και 
περιορισμένα στο 
αναγκαίο) 

Διάρκεια 
αποθήκευσης  
(περιορισμένη) 

Δικαιολόγηση 
διάρκειας 
αποθήκευσης 

Τύποι 
δεδομένων 

Μηχανισμός 
διαγραφής 
στο τέλος της 
διάρκειας 
αποθήκευσης 

1 Προγραμματισμός 
επίσκεψης ασθενή 

Ονοματεπώνυμο, γένος, 
τηλέφωνα επικοινωνίας, 
αριθμός κινητού, περιοχή 

Α) Τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από την 
υπεύθυνη γραμματεία 
της κλινικής και εφόσον 
απαιτηθεί από την 
βοηθό του οδοντιάτρου 

Χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον 10 έτη 
από την τελευταία 
επίσκεψη) 

Κώδικα 
Οδοντιατρικής 
Δεοντολογίας 
(ΠΔ. 39/2009, 
εφεξής 
«Κ.Ο.Δ.»), 

Κοινά δεδομένα   

2 Ιατρικός φάκελος Ηλικία, ΑΜΚΑ,  
Α) ιατρικό ιστορικό 
Προβλήματα υγείας, 
παθήσεις, 
Ιατροφαρμακευτική αγωγή, 
οδηγίες θεράποντος ιατρού 
 
Β) οδοντιατρικό ιστορικό, 
φωτογραφίες, απεικονίσεις 
στοματικής κοιλότητας, 
προηγούμενες θεραπείες  

Α) Τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον 
θεράπων οδοντίατρο 
και εφόσον απαιτηθεί 
από την βοηθό του.  
 
 

Χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον 10 έτη 
από την τελευταία 
επίσκεψη) 

Κώδικα 
Οδοντιατρικής 
Δεοντολογίας 
(ΠΔ. 39/2009, 
εφεξής 
«Κ.Ο.Δ.»), 

Αρχειοθετημένα 
δεδομένα  

 

3 Οδοντιατρική 
φροντίδα 

Παροχή απαραίτητων 
οδοντιατρικών ενεργειών 

Α) Τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον 
θεράπων οδοντίατρο 
και εφόσον απαιτηθεί 
από την βοηθό του. 
 
Β) Τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από 

Χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον 10 έτη 
από την τελευταία 
επίσκεψη) 

Κώδικα 
Οδοντιατρικής 
Δεοντολογίας 
(ΠΔ. 39/2009, 
εφεξής 
«Κ.Ο.Δ.»), 

Αρχειοθετημένα 
δεδομένα  
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εξωτερικούς 
συνεργάτες όπως 
ορθοδοντικούς και από 
τις αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, 
ΣΕΠΕ, Δ.Ο.Υ.)  
 

4 Παρακολούθηση 
πριν και μετά την 
θεραπείας 

      

5 Στοιχεία 
εργαζομένων 

Α) Αναγγελία πρόσληψης: 
Ονοματεπώνυμο, γένος, 
ηλικία, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, 
οικογενειακή κατάσταση, 
επαγγελματικά προσόντα 
(ειδικότητα, γνώσεις ξένων 
γλωσσών, προϋπηρεσία), 
αριθμός τραπεζικού 
λογαριασμού, αποδοχές 
 
Β) Αναρρωτικές άδειες: 
Ιατρική γνωμάτευση, αιτίες 
(ατύχημα, ασθένεια, τοκετός, 
κ.α.) 
 

Α) Τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον 
λογιστή και εφόσον 
απαιτηθεί από τον 
νομικό εκπρόσωπο. 
Επίσης τα δεδομένα 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τις 
αρμόδιες δημόσιες 
υπηρεσίες (ΟΑΕΔ, 
ΣΕΠΕ, Δ.Ο.Υ.) 

Χρονικό διάστημα 
(τουλάχιστον 5 έτη 
από την 
αποχώρηση) 
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
(Ν.Δ.2656/53 & 
763/70) 

 
Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 
98 Α') : Περί 
τροποποιήσεως 
και 
συμπληρώσεως 
των περί 
καταγγελίας της 
σχέσεως εργασίας 
διατάξεων 

 

Αρχειοθετημένα 
δεδομένα  

 

6 Εκπαίδευση  Α) Λήψη φωτογραφιών για 
επιστημονικούς λόγους 
όπως συμμετοχή σε 
επιστημονικά συνέδρια, 
αρθρογράφηση σε 
επιστημονικά περιοδικά, κ.α. 

Νέοι οδοντίατροι, 
φοιτητές οδοντιατρικών 
σχολών, κ.α. 

Χρονικό διάστημα 
με την συναίνεση 
του υποκειμένου 

 Αρχειοθετημένα 
δεδομένα  

 

7 Βιντεοεπιτήρηση 
χώρων 

Κλειστό κύκλωμα ασφάλειας 

Λήψη εικόνας προσώπου 

 

Τα δεδομένα λήψης 
εικόνας προσώπου 
από το σύστημα 
βιντεοεπιτήρησης που 

Χρονικό διάστημα 
από 24 ώρες έως 
48 ώρες. 

 Αρχειοθετημένα 
δεδομένα  
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λειτουργεί μόνιμα 
συνεχώς στην είσοδο 
υποβάλλονται σε 
επεξεργασία από τον 
επιστημονικό 
υπεύθυνο  
 
Τα δεδομένα ήχου 
έχουν 
απενεργοποιηθεί. 
 
Τα δεδομένα 
αποθηκεύονται για 2 
ημέρες, μετά 
διαγράφονται 
αυτόματα. 

8 Αποστολή 
μηνυμάτων σε 
ασθενείς  

SMS για τον 
προγραμματισμό των 
επισκέψεων, υπενθύμιση του 
ασθενούς. 
SMS για την ενημέρωση 
ασθενών για νέες υπηρεσίες. 

     

9 Στοιχεία 
προμηθευτών – 
αξιολόγηση 
προμηθευτών και 
υπεργολάβων 

Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, 
έδρα, επάγγελμα, τραπεζικός 
λογαριασμός, πιστοποιήσεις, 
άδειες, προδιαγραφές. 

 Χρονικό διάστημα 
που απορρέει από 
έννομη υποχρέωση 
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Β3. Αξιολόγηση των μέτρων που εγγυώνται την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα 

α/α Κριτήρια νομιμότητας Εφαρμόσιμη  Δικαιολόγηση  
 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 
για έναν ή περισσότερους λόγους 

Βιντεοεπιτήρηση 
 
 
 
Ανήλικος ασθενής έως 16 ετών  
 
 
Λήψη φωτογραφιών για επιστημονικούς 
εκπαιδευτικούς λόγους πέραν της ιατρικής 
φροντίδας 
  

(απαιτείται συναίνεση των 
εργαζομένων) 
 
(απαιτείται συναίνεση των κηδεμόνων 
του) 
 
(απαιτείται συναίνεση του ασθενούς) 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση 
σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι 
συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατά αίτηση 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη 
σύμβασης. 

Εγγυήσεις των εμπλεκομένων  
(τήρηση του ιατρικού απορρήτου) 

Δηλώσεις εχεμύθειας 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού 
συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου 
φυσικού προσώπου 

Παροχή ιατρικής φροντίδας ΚΟΔ 

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

Παροχή ιατρικής φροντίδας ΚΟΔ 

 Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των 
έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας ή τρίτος εκτός εάν έναντι συμφερόντων 
αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και οι ελευθερίες του υποκειμένου των 
δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως εάν το 
υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί. 

Βιντεοεπιτήρηση 
 
 
 
Ανήλικος ασθενής έως 16 ετών   

(απαιτείται συναίνεση των 
εργαζομένων) 
 
(απαιτείται συναίνεση των κηδεμόνων 
του) 
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Β4. Μελέτη των θεμελιωδών αρχών  

Αξιολόγηση των μέτρων που εγγυώνται την αναλογικότητα και την αναγκαιότητα της επεξεργασίας  

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει προβεί στις ακόλουθες επιλογές προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις αναλογικότητας και 
αναγκαιότητας του ΓΚΠΔ: 

1. Οι σκοποί 
 

Είναι σαφώς καθορισμένοι  περιγράφονται ρητώς στη νομοθεσία και είναι νόμιμοι. 
Η παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και η προστασία της υγείας του ατόμου γίνεται σύμφωνα με τον 
οδοντιατρικό κώδικα. 
Δεν πραγματοποιείτε παροχή οδοντιατρικής φροντίδας σε ανήλικους κάτω των 16 ετών χωρίς την 
συναίνεση των κηδεμόνων του. 
 

Αξιολόγηση: καθορισμένοι, 
ρητοί και νόμιμοι 

2. Νομική βάση Ιατρικό και οδοντιατρικό ιστορικό:  
Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της υγείας του ατόμου. 
Στοιχεία αναγγελίας εργαζομένων: 
Η επεξεργασία είναι σύμφωνη με την εργατική και φορολογική νομοθεσία.  
Το άρθρο 5 ΓΚΠΔ καθορίζει τις αρχές επεξεργασίας που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, ορίζεται στην παράγραφο 1 ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ 
άλλων: «α) υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το 
υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια»), (…), γ) είναι κατάλληλα, 
συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία 
(«ελαχιστοποίηση των δεδομένων») (…), στ) υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την 
ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων την προστασία τους από 
μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη 
χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).» 

Αξιολόγηση: νομιμότητα της 
επεξεργασίας απαγόρευση 
της κατάχρησης 
 
Προσδιορισμός μέτρων όταν 
νομική βάση είναι η 
συγκατάθεση: (λήψη εικόνας 
από την βιντεοεπιτήρηση), η 
παροχή οδοντιατρικής 
φροντίδας σε ανήλικο, η λήψη 
φωτογραφιών για 
επιστημονικά συνέδρια. 

3. 
Ελαχιστοποίηση 
δεδομένων 

Οδοντιατρικός φάκελος ασθενούς, τα υπό επεξεργασία δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και 
περιορισμένα στο αναγκαίο (αρ. 5 &1στ. γ΄ ΓΚΠΔ). 
Λήψη εικόνας, τα υπό επεξεργασία δεδομένα είναι περιορισμένα.  
Οι αναφερόμενοι αποδέκτες είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα για την υλοποίηση 
οδοντιατρικών πράξεων σύμφωνα με τον κώδικα οδοντιατρικής δεοντολογίας. 
  

Αξιολόγηση: ελαχιστοποίηση 
δεδομένων: επαρκή, σχετικά 
και περιορισμένα στο 
αναγκαίο 
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4. Ποιότητα 
δεδομένων  

Τα υπό επεξεργασία δεδομένα των ασθενών είναι ακριβή και επικαιροποιημένα κατά τη στιγμή της 
διάρκειας της θεραπείας ή της ολοκλήρωσης και τηρούνται για 10 έτη από την επίσκεψη του ασθενή. 
Η λήψη εικόνας δεν υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία πέραν της αποθήκευσης για το χρονικό 
διάστημα 7 ημερών για λόγους ασφάλειας. 
Τα υπό επεξεργασία δεδομένων των εργαζομένων είναι ακριβή, υφίσταται επεξεργασία, δεν 
αλλοιώνονται και οι αναφερόμενοι αποδέκτες είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση για την τήρηση 
της εργατικής νομοθεσίας. 
 
  

Αξιολόγηση: ακριβή και 
διατηρούμενα 
επικαιροποιημένα 

5. Περίοδοι 
αποθήκευσης 

Δεν πραγματοποιείται καταγραφή ήχου κατά την βιντεοεπιτήρηση. 
Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και των εργαζομένων διατηρούνται σύμφωνα με το χρονικό 
διάστημα που ο νόμος επιβάλλει.  

Αξιολόγηση: Περιορισμένη 

 

Β5.Τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Νομική απαίτηση Μέτρο / τρόπος εφαρμογής 
1. Πληροφορίες για το 

υποκείμενο (δίκαιη και 
διαφανής επεξεργασία αρ. 

12,13,14 ΓΚΠΔ) 

Η οδοντιατρική κλινική έχει αναρτήσει την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην εταιρική ιστοσελίδα. 
 

Σημαντική καινοτομία του Κ.Ο.Δ. αποτελεί η παρ. 3 του άρθ. 6 του ΠΔ 39/2009, όπου ορίζεται ρητά πως ο οδοντίατρος μέσα 
στα πλαίσια του καθήκοντός του προς πλήρη ενημέρωση του ασθενή, έχει τη δυνατότητα να αποκρύψει ή να αποκαλύψει μέρος 
της αλήθειας για τη νόσο, εφόσον διαβλέπει, ότι η ενημέρωση αυτή είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρή ψυχοσωματική 
διαταραχή στο συγκεκριμένο άτομο. Πλήρως συνειδητά, δηλαδή, παρέχεται από το νομοθέτη το δικαίωμα επιλογής στη 
διακριτική ευχέρεια του οδοντιάτρου. Ως σοβαρή ψυχοσωματική διαταραχή θα μπορούσε να νοηθεί εκείνη η ασθένεια, η οποία 
επηρεάζει τόσο το μυαλό, όσο και το σώμα. Ορισμένες σωματικές ασθένειες δύναται να προκληθούν ή να υποτροπιάσουν 
λόγω ψυχικών παραγόντων, όπως το στρες και το άγχος, και επηρεάζουν κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους ασθενείς, ασθενείς με 
γεροντική άνοια, ασθενείς στην εφηβική και μετεφηβική ηλικία, γυναίκες σε λοχεία, αλλά και άτομα με κατάθλιψη. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο οδοντίατρος εφόσον το κρίνει, είναι δυνατόν να αποκρύψει ή να αποκαλύψει μέρος της αλήθειας. Οφείλει, 
όμως, να ενημερώσει πλήρως του πλησιέστερους συγγενείς του ασθενούς (άρθ. 6 παρ. 3 εδ. β Κ.Ο.Δ.), σε αντίθεση με τον 
Κ.Ι.Δ. (Ν. 3418/2005), όπου δε ρυθμίζεται ρητά η περίπτωση αυτή. 
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2. Λήψη συγκατάθεσης (αρ. 
7,8 ΓΚΠΔ) 

 
Μέτρα για τη λήψη της 

συγκατάθεσης 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων δεν στηρίζεται στην συγκατάθεση των εργαζομένων 
καθώς εξυπηρετεί την προστασία της εργασίας και έννομη υποχρέωση. 

 
Η λήψη εικόνας στηρίζεται στην συγκατάθεση των εργαζομένων. 

 
Η λήψη φωτογραφιών του ασθενή πέραν της οδοντιατρικής φροντίδας για επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά 

στηρίζεται στην συγκατάθεση του ασθενούς. 
 

Η οδοντιατρική φροντίδα ανηλίκων έως 16 ετών στηρίζεται στην συναίνεση των κηδεμόνων του. 
 

Σύμφωνα με το άρθ. 7 του Κ.Ο.Δ., «ο οδοντίατρος πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε οδοντιατρικής θεραπείας, πρέπει να έχει βεβαιωθεί 
ότι έχει τη συναίνεση του ασθενή». Για πρώτη φορά κατοχυρώνεται ο τύπος της συναίνεσης του ασθενή. Η συναίνεση σύμφωνα με το εδαφ. 
β της παρ. 1 του άρθ. 7 Κ.Ο.Δ. «δύναται να είναι γραπτή, όταν πρόκειται για εκτεταμένη επέμβαση, που χρήζει ολικής 
αναισθησίας ». Πρόκειται για επεμβάσεις που γίνονται σε οργανωμένες νοσηλευτικές μονάδες από στοματικούς και γναθοπροσωπικούς 
χειρουργούς, με τη συμμετοχή αναισθησιολόγου σε περιπτώσεις π.χ. σοβαρών τραυματισμών, όπως για παράδειγμα σε κατάγματα γνάθων. 
Αντίστοιχη διάταξη στον Κ.Ι.Δ. δεν υπάρχει, ενώ η ratio της ύπαρξής της στον Κ.Ο.Δ. είναι προφανώς η διασφάλιση του οδοντιάτρου, ούτως 
ώστε αυτός να μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη της συναίνεσης, αλλά και την προηγηθείσα ενημέρωση, αν προκύψει ανάγκη. 
Κατά το αρθ. 8 παρ. 1 Κ.Ο.Δ., ο ασθενής που δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του αδυνατεί να συναινέσει για την διενέργεια 
οδοντιατρικών πράξεων, αλλά κρίνεται απαραίτητη η συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του.  
Σημειώνεται δε, ότι προβλέπεται υποχρεωτικά στο Κ.Ι.Δ. (άρθρο 12 παρ.2) η συναίνεση, προκειμένου να επιχειρηθούν οιοδήποτε ιατρικής 
φύσεως πράξεις σε ανηλίκους έως και 18 ετών, να δίδεται από αυτούς που ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιμέλεια του ανηλίκου, 
λαμβάνοντας επικουρικά, υπ’ όψιν και τη γνώμη του εφήβου ανάλογα με την ηθική, πνευματική, και συναισθηματική ωριμότητα αυτού.  
 
Αν επομένως, δεν υπάρχει συναίνεση, η οδοντιατρική πράξη συνιστά παράνομη σωματική βλάβη του ασθενούς, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
την ευθύνη του οδοντιάτρου. 

 
Κατά το αρθ. 8 παρ. 1 Κ.Ο.Δ., ο ασθενής που δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του αδυνατεί να συναινέσει για την διενέργεια 
οδοντιατρικών πράξεων, αλλά κρίνεται απαραίτητη η συναίνεση του γονέα ή του κηδεμόνα του.  

 
3. Δικαίωμα πρόσβασης και 

φορητότητας (αρ. 15, 20 
ΓΚΠΔ) 

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά 
την παροχή εργασίας τους. 

 
Ο ασθενής έχει δικαίωμα πρόσβασης στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία 

κατά την διάρκεια θεραπείας τους. 
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Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα φορητότητας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων κατά την τελευταία 
επίσκεψη στην κλινική. 

 
Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων κατά την αποχώρηση τους από την 

κλινική (οικεία αποχώρηση ή καταγγελία της συμβάσεως). 
 

4. Δικαίωμα διόρθωσης και 
διαγραφής (αρ. 16, 17 

ΓΚΠΔ) 

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων, 
 

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων εφόσον δεν υπάρχει έννομη υποχρέωση 
διατήρησης. 

 
Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα διαγραφής των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων μετά από 10 έτη από την 

τελευταία επίσκεψη. 
 
 

5. Δικαίωμα περιορισμού της 
επεξεργασίας και 

εναντίωσης (αρ. 18, 21 
ΓΚΠΔ) 

Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης της λήψης εικόνας. 
 

Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα περιορισμού ή εναντίωσης ή αντιρρήσεως της λήψης φωτογραφιών για επιστημονικά 
συνέδρια ή περιοδικά. 

 
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του ιατρικού αρχείου μετά από μια δεκαετία από την τελευταία επίσκεψή του σύμφωνα 
με τη νομοθεσία. Ο κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας προβλέπει ότι η υποχρέωση διατήρησης των οδοντιατρικών αρχείων στα ιδιωτικά 
ιατρεία και τις λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα ισχύει για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του 
ασθενούς, και σε κάθε άλλη περίπτωση για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς (άρθρο 12 παρ. 4 Π.Δ/τος 39/2009). 

6. Εκτελούντες την 
επεξεργασία (αρ. 28 

ΓΚΠΔ) 

Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν παράσχει εγγυήσεις ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά, οργανωτικά 
μέτρα για την προστασία των δεδομένων των υποκειμένων διά: 

Πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων 
Δηλώσεις εχεμύθειας και τήρησης απορρήτου. 
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Αξιολόγηση των μέτρων που προστατεύουν τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

Εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 32 ΓΚΠΔ και τα άρθρα 12,13,14: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ 
Διαφορετικά: 

Μέτρα για το δικαίωμα στην πληροφόρηση Υλοποίηση  Δικαιολόγηση υλοποίησης ή μη υλοποίησης 
Παρουσίαση των όρων και συνθηκών χρήσης / 
εμπιστευτικότητας 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Δυνατότητα πρόσβασης στους όρους και συνθήκες χρήσης / 
εμπιστευτικότητας 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Ευανάγνωστοι και εύκολα κατανοητοί όροι Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Ύπαρξη ρητρών συγκεκριμένων για τη συσκευή Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Λεπτομερής παρουσίαση των σκοπών επεξεργασίας 
δεδομένων (καθορισμένοι στόχοι, αντιστοίχιση δεδομένων 
κατά περίπτωση) 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Λεπτομερής παρουσίαση των συλλεγόμενων προσωπικών 
δεδομένων 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Παρουσίαση οποιασδήποτε πρόσβασης στα αναγνωριστικά 
της συσκευής, tablet, smartphone, υπολογιστή 
διευκρινίζοντας εάν αυτά τα αναγνωριστικά γνωστοποιούνται 
σε τρίτους 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Παρουσίαση των δικαιωμάτων του χρήστη (ανάκληση της 
συγκατάθεσης, διαγραφή δεδομένων, κ.α.) 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο ασφαλούς αποθήκευσης 
δεδομένων, ιδίως σε περίπτωση εξωτερικής ανάθεσης 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

Δηλώσεις εχεμύθειας, λεπτομερής παρουσίαση των 
σκοπών της μετάδοσης σε τρίτους, ένδειξη ταυτότητας 
τρίτων, λεπτομερής παρουσίαση των διαβιβαζόμενων 
προσωπικών δεδομένων. 

Ρυθμίσεις επικοινωνίας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας 
(στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας) σχετικά με θέματα 
εμπιστευτικότητας 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 

 

Κατά περίπτωση πληροφορίες για τον χρήστη σχετικά με 
οποιαδήποτε αλλαγή αφορά τα δεδομένα που συλλέγονται, 
τους σκοπούς και τις ρήτρες εμπιστευτικότητας. 

Αναφορά στην πολιτική προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 
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Προσδιορισμός και περιγραφή των μέτρων για τη λήψη συγκατάθεσης 

Μέτρα για τη λήψη της συγκατάθεσης Υλοποίηση  Δικαιολόγηση της 
υλοποίησης ή της μη 
υλοποίησης 

Ρητή συγκατάθεση κατά την εγγραφή Συγκατάθεση εργαζομένων για την βιντεοεπιτήρηση, 
συγκατάθεση κηδεμόνων για ανήλικο ασθενή, συγκατάθεση 
ασθενή για επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων πέραν της οδοντιατρικής φροντίδας  

 

Η συγκατάθεση κατανέμεται ανά κατηγορία δεομένων ή 
τύπο επεξεργασίας. 

ΝΑΙ  

Ρητή συγκατάθεση πριν από την ανταλλαγή δεδομένων με 
άλλους χρήστες 

ΝΑΙ  

Η συγκατάθεση παρουσιάζεται σε κατανοητή και εύκολα 
προσπελάσιμη μορφή χρησιμοποιώντας σαφή και απλή 
γλώσσα προσαρμοσμένη στον χρήστη-στόχο (ιδιαίτερα 
για παιδιά) 

ΝΑΙ  

Λήψη συγκατάθεσης των γονέων για ανηλίκους κάτω των 
15 ετών 

ΟΧΙ (Λήψη συγκατάθεσης για ανηλίκους κάτω των 16 ετών) ΚΟΔ 

Για έναν νέο ασθενή ή εργαζόμενο πρέπει να ληφθεί εκ 
νέου συγκατάθεση 

ΝΑΙ  

Μετά από μακρά περίοδο χωρίς χρήση πρέπει να ζητηθεί 
από τον χρήστη να επιβεβαιώσει την συγκατάθεση του 

ΝΑΙ (χρονική διάρκεια άνω των 10 ετών από την τελευταία 
επίσκεψη)΄ 
Είσοδος σε ιστοσελίδα 
 

 

Εάν ο χρήστης έχει συναινέσει στην επεξεργασία ειδικών 
δεδομένων (πχ τη θέση του) η διεπαφή δηλώνει σαφώς ότι 
λαμβάνει χώρα εν λόγω επεξεργασία (εικονίδιο, ενδεικτική 
λυχνία) 

Ρυθμίσεις cookies, Ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας  

Εάν ο χρήστης αλλάξει συσκευή ή επανεγκαταστήσει την 
εφαρμογή για συσκευές ή διαγράψει cookies διατηρούνται 
οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τη συγκατάθεσή του. 

Ιστοσελίδα του υπεύθυνου επεξεργασίας  



ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρ. 35 ΓΚΠΔ) 
Σελίδα 20 από 37 / 14/04/2021 / υπεύθυνος επεξεργασίας: DENTALMED ΜΑΝΙΝΟΣ ΑΕ 
1η 14/04/2021 Συντάκτης: Άγγελος Ν. Μανίνος 
Ημερομηνία αναθεώρησης:                                     Επισήμανση Αλλαγών:                       

Συντάκτης: Άγγελος Ν. Μανίνος 

 

Προσδιορισμός και περιγραφή των μέτρων για τα δικαιώματα πρόσβασης και φορητότητας δεδομένων 

Εξαίρεση: Στοιχεία εργαζομένων, ΚΒΣ 

Μέτρα για το δικαίωμα πρόσβασης  

Μέτρα για το δικαίωμα πρόσβασης αρ. 15 
ΓΚΠΔ 

Εσωτερικά δεδομένα Εξωτερικά δεδομένα Δικαιολόγηση  

Δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα προσωπικά 
δεδομένα του χρήστη, μέσω των κοινών διεπαφών 

Μισθοδοσία, σύμβαση εργασίας, αναγγελία 
πρόσληψης εργαζομένων, πιστοποιήσεις, 
ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις. 
Βιντεοεπιτήρηση: λήψη εικόνας, εμβέλεια 
 
Ιατρικός φάκελος 

Επικαιροποίηση 
επαγγελματικών 
προσόντων 
εργαζομένων 

 

Δυνατότητα ασφαλούς εξέτασης των ιχνών χρήσης 
που σχετίζονται με τον χρήστη 

   

Δυνατότητα λήψης ενός αρχείου όλων των 
προσωπικών δεδομένων που σχετίζονται με το 
υποκείμενο 

Ιατρικός φάκελος   

Μέτρα για το δικαίωμα φορητότητας αρ.20 
ΓΚΠΔ 

   

Δυνατότητα ανάκτησης σε μορφή εύκολα 
επαναχρησιμοποίηση, προσωπικών δεδομένων 
που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο έτσι ώστε 
να μεταφερθούν εύκολα σε άλλη υπηρεσία 

Σε μηχανοργάνωση εξαγωγή αρχείων σε 
excel. 
Αντίγραφο σύμβασης εργασίας σε έντυπη 
μορφή 
 
Ιατρικός φάκελος σε έντυπη μορφή. 

  

Μέτρα για το δικαίωμα διόρθωσης και 
διαγραφής αρ. 17 ΓΚΠΔ 

   

Δυνατότητα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων    

Υποδήλωση προσωπικών δεδομένων που σε κάθε 
περίπτωση θα αποθηκευτούν (τεχνικές απαιτήσεις, 
νομικές υποχρεώσεις) 

Διόρθωση προσωπικών δεδομένων 
εργαζομένων (στ επικοινωνίας, οικογενειακή 
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κατάσταση, κατάσταση υγείας, επαγγελματικά 
προσόντα, γνώσεις, κ.α.) 

Εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη για ανηλίκους Δεν υφίσταται εργασία σε ανήλικους 
Η οδοντιατρική φροντίδα σε ανήλικους είναι 
σύμφωνη με τον ΚΟΔ 

  

Ξεκάθαρες ενδείξεις και απλά βήματα για τη 
διαγραφή δεδομενων πριν την απόσυρση της 
συσκευής 

   

Συμβουλές που δίνονται σχετικά με την επαναφορά 
ρυθμίσεων της συσκευής πριν  

   

Δυνατότητα διαγραφής δεδομένων σε περίπτωση 
κλοπής της συσκευής. 

   

 

Προσδιορισμός και περιγραφή των μέτρων για τα δικαιώματα στον περιορισμό της επεξεργασίας και στην εναντίωση 

Εξαίρεση: στοιχεία εργαζομένων που αναγράφονται στην αναγγελία πρόσληψης, στον ιατρικό φάκελο ασθενή 

Μέτρα για τα δικαιώματα στον 
περιορισμό της επεξεργασίας 
και στην εναντίωση 

   

Ύπαρξη ρυθμίσεων απορρήτου Ιατρικός φάκελος ασθενή 
Ιατρικές γνωματεύσεις 
εργαζομένων 

  

Συμμόρφωση όσον αφορά στην 
παρακολούθηση (cookies, 
διαφήμιση, κ.α.) 

   

Αποτελεσματικός αποκλεισμός 
της επεξεργασίας των 
δεδομένων του υποκειμένου 
στην περίπτωση που η 
συγκατάθεση του ανακληθεί 

   

 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (άρ. 35 ΓΚΠΔ) 
Σελίδα 22 από 37 / 14/04/2021 / υπεύθυνος επεξεργασίας: DENTALMED ΜΑΝΙΝΟΣ ΑΕ 
1η 14/04/2021 Συντάκτης: Άγγελος Ν. Μανίνος 
Ημερομηνία αναθεώρησης:                                     Επισήμανση Αλλαγών:                       

Συντάκτης: Άγγελος Ν. Μανίνος 

 

Προσδιορισμός και περιγραφή των μέτρων για τη διαβίβαση δεδομένων εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης  

 

Β6.Μελέτη αναλογικότητας 

 Η σύγχρονη οδοντιατρική επιστήμη εγείρει ζήτημα στάθμισης συγκρουόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων.  

Ο οδοντίατρος οφείλει να τηρεί τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς για ορισμένο χρονικό διάστημα με εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα. 

Η εκπαίδευση νέων μεθόδων προσθήκης εμφυτευμάτων ή θεραπειών μέσω επιστημονικών συνεδρίων ή ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων. 

 
Στην άσκηση της οδοντιατρικής διαχωρίζεται σε Οδοντιατρικό ιστορικό και Ιατρικό ιστορικό. Είναι πληροφορίες που συλλέγει ο οδοντίατρος με 
ερωτήσεις προς τον ασθενή. Αυτές είναι πολύτιμες τόσο για τη διάγνωση όσο και για την προστασία του ασθενή σε περίπτωση που πάσχει από 
ένα νόσημα (έχει περάσει πχ. ένα πρόσφατο έμφραγμα). 
Ο Κ.Ο.Δ., όπως ισχύει με το Π.Δ. 39/2009, καθορίζει τους δεοντολογικούς κανόνες και το νομικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο καλείται να κινείται το 
οδοντιατρικό λειτούργημα. 
Ο Κ.Ο.Δ. τέθηκε σε ισχύ την 01η-04-2009 και μαζί με τον ν. 1026/1980 (που είναι ο βασικός νόμος που διέπει τη λειτουργία των Οδοντιατρικών 
Συλλόγων και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας), αποτελούν τη βάση του νομικού πλαισίου για την άσκηση του οδοντιατρικού 
επαγγέλματος. 
Ειδικότερα, αναφορικά με τη συγκριτική μελέτη που επιχειρείται ανάμεσα στον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005, εφεξής «Κ.Ι.Δ.») και 
στον Κώδικα Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (ΠΔ. 39/2009, εφεξής «Κ.Ο.Δ.»), παρατίθενται τα εξής: ακολουθούν οι διατάξεις για τις «σχέσεις 
Οδοντιάτρου / Ιατρού – Ασθενή» (άρθ. 3-5 Κ.Ο.Δ. και άρθ. 8 Κ.Ι.Δ.), για το «οδοντιατρικό / ιατρικό απόρρητο» και για την «τήρηση οδοντιατρικού 
/ ιατρικού Αρχείου» 
Αν επομένως, δεν υπάρχει συναίνεση, η οδοντιατρική πράξη συνιστά παράνομη σωματική βλάβη του ασθενούς, με ότι αυτό συνεπάγεται για την 
ευθύνη του οδοντιάτρου. 
 
Ως εκ τούτου παρατίθενται τα υπό εξέταση δικαιώματα:  

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση  

Το δικαίωμα στην εργασία 

Η προστασία της δημόσιας υγείας 
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Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

Το δικαίωμα στην υγεία παρουσιάζει στο ελληνικό Σύνταγμα δύο όψεις. Από τη μία, κατοχυρώνεται ως ατομικό, αμυντικό δικαίωμα (Σ5§5 εδ. α΄ 
Σ) και από την άλλη, ως κοινωνικό δικαίωμα (Σ21§3). Και στις δύο περιπτώσεις, ως υγεία νοείται αφενός η κατάσταση σωματικής και ψυχικής 
ευεξίας και αφετέρου, η δημόσια υγεία. Πέραν της κατάστασης σωματικής και ψυχικής ευεξίας, σκόπιμη κρίνεται και η αρνητική οριοθέτηση του 
δικαιώματος στην υγεία, ήτοι η φυσική κατάσταση του ατόμου που αποκλείει κάθε μορφή ασθένειας ή αναπηρίας ικανής να μειώσει τη φυσιολογική 
δραστηριότητά του. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Σ5§5 εδ. α΄ «Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας». 
Περαιτέρω, η υγεία ως κοινωνικό δικαίωμα με την έννοια των θετικών ενεργειών του κράτους για την οργάνωση ενός συστήματος παροχής υγείας 
κατοχυρώνεται στο Σ21§3, σύμφωνα με το οποίο το κράτος οφείλει να μεριμνά για την υγεία των πολιτών.  

Παράλληλα με την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Σ9§1, μετά από την αναθεώρηση του 2001 το Σύνταγμα ορίζει στο άρ. 9Α ότι καθένας έχει 
δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. 
Το δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχει διαφορετικό χαρακτήρα από την υποχρέωση 
προστασίας που υπέχει το κράτος ως προς τα άλλα δικαιώματα, σύμφωνα με το Σ25, και δεν αποτελεί απλή εξειδίκευση της υποχρέωσης αυτής.  

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν οδηγεί στη δίχως άλλο απαγόρευση της συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης τους, αλλά 
υποχρεώνει τον κοινό νομοθέτη να καθιερώσει ένα περιοριστικό θεσμικό πλαίσιο, εντός του οποίου καθίσταται θεμιτή η συλλογή, επεξεργασία 
και χρήση των δεδομένων. Η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής ζωής καθίσταται επιτακτική στη σύγχρονη περίοδο ηλεκτρονικής διακινδύνευσης. 
Πρόκειται εν τοις πράγμασι για ένα ατομικό-αμυντικό δικαίωμα, που θεμελιώνει πρωτίστως αξίωση αποχής από τη συλλογή, επεξεργασία και 
χρήση των προσωπικών δεδομένων σε δύο επίπεδα.  

Δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο ασθενούς έχει μόνο ο ίδιος ο ασθενής, ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (γονέας, δικαστικός 
συμπαραστάτης ή προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης) ή νομίμως εξουσιοδοτούμενο από τον ασθενή πρόσωπο (πληρεξούσιος δικηγόρος). 
Επισημαίνεται ότι η χορήγηση αντιγράφων ιατρικού φακέλου κρίνεται ιδίως στη βάση των διατάξεων 13 παρ. 6 και 14 παρ. 8 του Κώδικα 
Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2005) 
 
Αποβιώσαντες ασθενείς 

Η χορήγηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αποβιώσαντος σε τρίτο δεν εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου για την προστασία του ατόμου 
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ν. 2472/1997) 
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Χρήση φωτογραφιών για επιστημονικά συνέδρια 
Αναφέρεται περίπτωση στην οποία είχαν δημοσιευτεί φωτογραφίες στην εταιρική ιστοσελίδα ιατρείου 

Πρόστιμο ύψους δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) επέβαλε σε ιατρό για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων το Γραφείο της 
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, η ιατρός ζήτησε από την καταγγέλουσα να βιντεογραφήσει τον εαυτό της στο προσωπικό τηλέφωνο της ιατρού, 
τόσο πριν τη διεξαγωγή της ρινοπλαστικής όσο και μετά τη διεξαγωγή της επέμβασης. 
Έπειτα από αρκετούς μήνες, φιλικό πρόσωπο της καταγγέλουσας διαπίστωσε ότι στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram δημοσιεύθηκε σαν 
διαφημιστικό σποτάκι, το πριν και το μετά της ρινοπλαστικής, χωρίς να υπάρχει αλλοίωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου της καταγγέλουσας, ενώ 
το ίδιο σποτάκι δημοσιεύθηκε και στο Ιnstagram tv (IGTV). 
 
Μόλις η καταγγέλουσα πληροφορήθηκε τη δημοσίευση του συγκεκριμένου διαφημιστικού βίντεο, απέστειλε προσωπικό μήνυμα στο επίσημο προφίλ του 
ιατρείου στο Μessenger ζητώντας την άμεση αφαίρεση του συγκεκριμένου βίντεο από το Instagram, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ουδέποτε έδωσε τη 
συγκατάθεση της για δημοσίευση του εν λόγω βίντεο ή και άλλων φωτογραφιών της. 
Στο εν λόγω αίτημα της καταγγέλουσας, απάντησε η υπεύθυνη του τμήματος marketing του ιατρείου, η οποία απολογήθηκε ότι απολογείται εκ μέρους 
της ιατρού. Τόσο το βίντεο όσο και οι φωτογραφίες της καταγγέλουσας αφαιρέθηκαν από όλες τις σελίδες του Ιατρείου. 
 
Συγκατάθεση με διαφορετικούς όρους και δυνατότητα ταυτοποίησης 

 
Στην παρούσα υπόθεση η Kαταγγέλουσα έχει υπογράψει έγγραφο συγκατάθεσης, με το οποίο αποδέχθηκε να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες της για 
ιατρικούς, επιστημονικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου όμως ότι οι συγκεκριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της, (σε 
ελεύθερη μετάφραση του κειμένου: «I consent to the photogaphing or televising of the operation(s) to be performed, including appropriate portions of my 
body, for medical, scientific or educational purposes, provided the pictures do not reveal my identity». 
Ωστόσο, στο επίμαχο βίντεο δε λήφθηκε κανένα μέτρο για κάλυψη ή αλλοίωση του προσώπου της Καταγγέλουσας, με αποτέλεσμα η ταυτότητά της να 
μπορεί άμεσα να εξακριβωθεί από άτομα που την γνωρίζουν (άρθρο 4 ΓΚΠΔ για την ταυτοποίηση προσώπου) 
Συνεπεία της ταυτοποίησης, ήταν η άμεση αναγνώριση από άτομα που γνωρίζουν την Καταγγέλουσα και ταυτόχρονα η πληροφόρησή τους ότι είχε 
υποβληθεί σε ρινοπλαστική, κάτι που αφορά σε ειδικής κατηγορίας προσωπικό δεδομένο εφόσον αφορά σε θέμα υγείας και προστατεύεται από 
το άρθρο 9 ΓΚΠΔ. 
 
Επιπλέον, η συγκατάθεση που παραχώρησε η Καταγγέλουσα αφορούσε στη χρήση των φωτογραφιών της για ιατρικούς, επιστημονικούς ή 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, νοουμένου ότι οι συγκεριμένες φωτογραφίες δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητα της. 
Η εν λόγω ανάρτηση και/ή δημοσίευση και/ή κοινολόγηση του βίντεο σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δε συνάδει με το σκοπό της συγκατάθεσης που 
παραχώρησε η Καταγγέλουσα, κατά παράβαση των Άρθρων 9.1. και 9.2.α του ΓΚΠΔ, αφού αποκαλύπτεται πλήρως η ταυτότητα της. 
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Το χρονικό περιθώριο στο οποίο παρέμεινε αναρτημένο το υπό αναφορά βίντεο είναι σχετικό, καθώς έχετε πέραν των 4.000 ακόλουθων (followers) στο 
επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram, άρα ακόμα και σύντομο να είναι το χρονικό διάστημα που παρέμεινε, μπορεί να το παρακολούθησαν μέχρι 
και 4.000 άτομα. 
Κατά την επιβολή του προστιμού, η Επίτροπος έλαβε υπόψιν της μία σειρά από παράγοντες, όπως η άμεση διαγραφή του βίντεο, το οποίο παρέμεινε 
δημοσιευμένο για σύντομο χρονικό διάστημα, το γεγονός ότι η παράβαση αφορά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, την έκταση της παράβασης που 
αφορά σε αναλόγως μεγάλο αριθμό followers στο επίσημο προφίλ του ιατρείου στο Instagram και άλλους. 
Επιβολή προστίμου σε εταιρεία με ηλεκτρονικό και φυσικά καταστήματα για μη ορθή ανταπόκριση σε δικαίωμα διαγραφής από λίστα παραληπτών 
διαφημιστικών μηνυμάτων 
 
Αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων 

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΠΔΠΧ, ο καταγγέλλων, όπως προκύπτει από την αρχική καταγγελία, εξέφρασε αντίρρηση στην αποστολή μηνυμάτων 
για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 05/06/2019. 
Ο καταγγέλλων δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης διαγραφής που υπήρχε ενσωματωμένη στα προωθητικά SMS, αλλά αυτό δεν 
επηρεάζει το ότι άσκησε ορθά το δικαίωμα διαγραφής, απευθυνόμενος στην εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας. Και τούτο αν ληφθεί υπόψη ότι ο ΓΚΠΔ 
δεν θέτει απαίτηση για συγκεκριμένο τρόπο άσκησης δικαιώματος αλλά αναφέρει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να διευκολύνει την άσκηση των 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. 
Το αίτημα του καταγγέλλοντος ήταν σαφώς διατυπωμένο, με ειδική αναφορά στο ΓΚΠΔ, συνεπώς δεν τίθεται αμφιβολία ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
όφειλε να διαθέτει τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ανταποκριθεί, ανεξάρτητα των λοιπών διαφορών με τον καταγγέλλοντα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας 
δεν ενήργησε ώστε να διακόψει την αποστολή των διαφημιστικών μηνυμάτων, όπως όφειλε, καθώς εναντίωση και διαγραφή σε περίπτωση απευθείας 
εμπορικής προώθησης πρέπει να γίνεται σεβαστή. 
Τούτο συνέβη μόνο μετά την πρώτη παρέμβαση της Αρχής. Μάλιστα, και στην περίπτωση αυτή, ο υπεύθυνος απάντησε στην Αρχή, χωρίς να ενημερώσει 
τον καταγγέλλοντα. 
Συνεπώς, από την αρχική καταγγελία προκύπτει παράβαση του άρθρου 17 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 παρ. 2 και το άρθρο 12 παρ. 3 του ΓΚΠΔ. 
Με το πρώτο του υπόμνημα, ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαβεβαίωσε την Αρχή ότι έχει διαγράψει το κινητό τηλέφωνο και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του καταγγέλλοντος και ότι έχουν προβεί σε όλες στις απαραίτητες ενέργειες για να μην ξανασυμβεί στο μέλλον για κανένα 
άλλο πελάτη. 
Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι η παραπάνω δήλωση δεν ήταν ακριβής. Ακόμα και αν γίνει δεκτό το επιχείρημα της εταιρείας περί μεμονωμένου 
λάθους υπαλλήλων, το οποίο όμως δεν στηρίζεται σε ηλεκτρονικά ή άλλα στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθούν, παρά μόνο σε έγγραφες 
δηλώσεις των εμπλεκομένων υπαλλήλων, προκύπτει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν προέβη σε ενέργειες ώστε να μην ξανασυμβεί στο μέλλον 
αντίστοιχο περιστατικό σε άλλο πελάτη. 
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Συνεπώς, με την αποστολή του δεύτερου μηνύματος στις 6/11/2019, διαπιστώνεται ότι η εταιρεία δεν διέθετε στην πράξη τις απαραίτητες διαδικασίες 
ώστε να εξασφαλίσει τη διαγραφή των δεδομένων, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων 
των δεδομένων. 
Επομένως, προκύπτει παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι με βάση την αρχή της λογοδοσίας (άρθρο 5 παρ. 2 ΓΚΠΔ) ο 
υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με τις βασικές αρχές νόμιμης επεξεργασίας. 
Να σημειωθεί ότι το επιχείρημα περί μη χρήσης της ενσωματωμένης στο SMS λειτουργίας διαγραφής και χρήση αυτής μετά τις 6/11/2019 και 
συγκεκριμένα στις 11/12/2019, δεν γίνεται δεκτό. Ο καταγγέλλων, όπως εξηγήθηκε, δεν ήταν υποχρεωμένος να ασκήσει το δικαίωμά του με 

το συγκεκριμένο τρόπο, ενώ δεν αποδεικνύεται ότι ήταν αυτός που ενεργοποίησε τη διαδικασία διαγραφής, καθώς κατά το χρονικό διάστημα 

αυτό τα στοιχεία της καταγγελίας ήταν γνωστά και σε άλλα πρόσωπα (π.χ. στην Αρχή). 
Σύμφωνα με την έκθεση, ακόμα και τα e-mail που παραλήφθηκαν από τον διακομιστή (server) αλληλογραφίας ως υποτιθέμενα ανεπιθύμητα μηνύματα 
και μετακινήθηκαν στο φάκελο spam και δεν διαβάστηκαν, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν παραληφθεί και να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας ως έγκυρη άσκηση δικαιώματος βάσει του ΓΚΠΔ. 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να διασφαλίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων μέσω 
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. 
Πρέπει να εφαρμόζει κατάλληλα εσωτερικά οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι τα αιτήματα διαβιβάζονται στο αρμόδιο τμήμα της 
εταιρείας και ότι υποβάλλονται σε επεξεργασία εγκαίρως. 
Σύμφωνα με την Αρχή, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να ελέγχουν τακτικά την αποτελεσματικότητά τους και, εάν είναι απαραίτητο, να προσαρμόζουν 
τις διαδικασίες. 
 

Προστασία εγκαταστάσεων – βιντεοεπιτήρηση 

Συγκεκριμένα, τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και η μεταγενέστερη επεξεργασία τους πρέπει να 
συμβιβάζεται µε τους σκοπούς αυτούς. Οι εργαζόμενοι πρέπει τουλάχιστον να γνωρίζουν ποια δεδομένα, τα οποία τους αφορούν, συλλέγει ο εργοδότης 
(απευθείας ή από τις πηγές), και τους σκοπούς των πράξεων επεξεργασίας που σχεδιάζονται ή εκτελούνται µε τα δεδομένα αυτά επί του παρόντος ή 
στο μέλλον. Η διαφάνεια εξασφαλίζεται µε την παροχή στον ενδιαφερόμενο του δικαιώματος πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον 
αφορούν και µε την υποχρέωση κοινοποίησης των υπεύθυνων επεξεργασίας των δεδομένων στις αρχές ελέγχου, σύμφωνα µε την εκάστοτε εθνική 
νομοθεσία. Περαιτέρω, η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους εργαζομένους πρέπει να είναι νόμιμη. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε τις υπ’ αριθμ. 3/2019 κατευθυντήριες γραμμές1 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, μέσω συσκευών λήψης βίντεο. Το κείμενο αυτό παρέχει αναλυτική καθοδήγηση για το πώς εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ σε σχέση με τη χρήση καμερών για 
διαφόρους σκοπούς. Βασική προϋπόθεση για τη νομιμότητα της επεξεργασίας μέσω ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης είναι η τήρηση της αρχής της 
αναλογικότητας, όπως αυτή εξειδικεύεται στα άρθρα 6 και 7 της ανωτέρω Οδηγίας, αλλά και στο Ειδικό Μέρος αυτής. Ειδικότερα, Στο άρθρο 7 της Οδηγίας 
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αναφέρεται ότι το σύστημα βιντεοεπιτήρησης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις 
όπως αυτές προσδιορίζονται στην Οδηγία. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι, σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται 
σε χώρους εισόδου και εξόδου, χωρίς να επιτηρούνται συγκεκριμένες αίθουσες γραφείων ή διάδρομοι. Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν συγκεκριμένοι χώροι, όπως 
ταμεία ή χώροι με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ., υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν κι όχι στους χώρους 
των εργαζομένων. 
 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 της προαναφερθείσας Οδηγίας, το οποίο εξειδικεύει την αρχή της αναλογικότητας σε εμπορικά κέντρα και καταστήματα, 
κάμερες επιτρέπεται να τοποθετούνται στα σημεία εισόδου και εξόδου των καταστημάτων, στα ταμεία και τους χώρους φύλαξης χρημάτων, στις αποθήκες 
εμπορευμάτων, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 της ίδιας Οδηγίας, απαγορεύεται η λειτουργία καμερών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, 
στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι καταστήματος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό. Περαιτέρω, στο άρθρο 11 της οδηγίας 1/2011 της 
Αρχής αναφέρεται ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει, μεταξύ άλλων, να μεριμνά για την αποφυγή αλόγιστης χρήσης οθονών προβολής, και την αποφυγή 
διάδοσης του υλικού σε μη νόμιμους αποδέκτες. 
 

Β7. Προκλήσεις σε σχέση με δικαιώματα 

Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας λόγω βιντεοεπιτήρησης: Ανακύπτει το ερώτημα μήπως μέσω της βιντεοπιτήρησης  εμποδίζεται η ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των εργαζομένων, καθώς αυτοί μπορεί να νιώθουν ότι δεν μπορούν να εργαστούν ελεύθερα. Στην εύλογη αυτή φοβία 
αντιτάσσεται ότι η τοποθέτηση της κάμερας είναι εξωτερική στην είσοδο για την ελεγχόμενη είσοδο επισκεπτών και η καταγραφή είναι για 48 ώρες.   

Η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας ασθενών: Ανακύπτει το ερώτημα μήπως μέσω της φωτογράφησης εμποδίζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των ασθενών, καθώς αυτοί μπορεί να νιώθουν ότι μπορούν να υποστούν σοβαρές ενοχλήσεις ή άγχος. Στην εύλογη αυτή φοβία 
αντιτάσσεται ότι η φωτογράφηση είναι για εκπαιδευτικούς λόγους και δεν υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης (η φωτογράφηση αποτυπώνει μόνο την 
στοματική κοιλότητα, τις μεθόδους, τα υλικά και την πορεία της θεραπείας).  Περαιτέρω, ανακύπτει το δεύτερο ερώτημα μήπως μέσω της επεξεργασίας 
των προσωπικών δεδομένων εμποδίζεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ασθενών, καθώς αυτοί μπορεί να νιώθουν ότι μπορούν να 
υποστούν σοβαρές ενοχλήσεις ή άγχος. Στην εύλογη αυτή φοβία αντιτάσσεται ότι τηρείται το ιατρικό απόρρητο, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αναγκαία 
μέτρα και τα ορθοδοντικά εργαστήρια έχουν τα ελάχιστα δεδομένα χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης. 

Η αποφυγή της αποκάλυψης ειδικών κατηγοριών δεδομένων:  

Δεν είναι ευκαταφρόνητος ο κίνδυνος της αποκάλυψης ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων ασθενών στο πλαίσιο της οδοντιατρικής 
φροντίδας.  
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Προκλήσεις σε σχέση με τεχνικά ζητήματα 

Β8. Μελέτη των μέτρων ασφαλείας  

Υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας  
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει λάβει ήδη τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας προστασίας των προσωπικών δεδομένων: 
Τα κυριότερα μέτρα ασφαλείας που αφορούν ειδικά στα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα:  
Έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής ήχου κατά την διάρκεια της βιντεοεπιτήρησης. 
Η κάμερα εστιάζει στην είσοδο.  
 

Μέτρα ασφαλείας σχετικά με την υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών, τα οποία εφαρμόζει ο υπεύθυνος την Επεξεργασία: 

Δημιουργούνται αντίγραφα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχει ενεργοποιηθεί έλεγχος της πρόσβασης στα στοιχεία, ώστε να πραγματοποιείται μόνο από 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και για συγκεκριμένο σκοπό. 
Οι εξυπηρετητές (servers) προστατεύονται μέσα σε ιδιωτικό δίκτυο, πίσω από τείχη προστασίας «firewalls».  
Υπάρχει φυσική προστασία των Η/Υ σε χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση.  
Υπάρχει σύστημα κρυπτογράφησης («at rest», «at run time»).  
Σε σχέση με το προσωπικό: Πραγματοποιείται διαρκής εκπαίδευση, Υπάρχει έλεγχος της πρόσβασης των εργαζομένων στους (φυσικούς/εικονικούς) 
χώρους ενδιαφέροντος: Περιορισμός Πρόσβασης, Πρόσβαση βάσει Πολιτικής, Εφαρμογή Συστήματος Αδειοδότησης, Aυθεντικοποίηση των χρηστών, 
Υλοποίηση των Δικτύων με αυστηρά δικαιώματα πρόσβασης.  
Φυσική Ασφάλεια: Υπάρχει έλεγχος της φυσικής Πρόσβασης, υπάρχει Πολιτική Καθαρού Γραφείου, υπάρχει Πολιτική Διαχείρισης Προβλημάτων 
Τροφοδοσίας των Συστημάτων ή της Συνδεσιμότητας.  
Επιχειρησιακή Ασφάλεια: Υπάρχουν Security and Processing Controls, Logging and Monitoring, Ασφάλεια Δικτύου (Τείχος Προστασίας, Πρωτόκολλα 
Κρυπτογράφησης, Φίλτρα anti-spoofing), , κρυπτογράφηση, έλεγχος και αυθεντικοποίηση. 
Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης: 7 χαρακτήρες οι οποίοι ανήκουν σε τουλάχιστον 3 από τις εξής κατηγορίες: κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα, αριθμοί, 
ειδικοί χαρακτήρες.  
Τακτική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης: τουλάχιστον κάθε 180 ημέρες,  
Υπάρχει Πολιτική Αφαιρούμενων Μέσων Αποθήκευσης και Φορητών Συσκευών.  
Υπάρχουν Πολιτικές και Διαδικασίες για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από Υπεργολάβους (συμπεριλαμβανομένης της 
διενέργειας ελέγχων) 
Υπάρχουν διαδικασίες Ανάκτησης Δεδομένων (Data Recovery).  
Υπάρχουν Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Παραβιάσεων και λοιπών περιστατικών ασφαλείας.  
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Υπάρχουν Πολιτικές και Διαδικασίες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Χρόνου Τήρησης ΠΔ, Ασφαλούς Διαγραφής ΠΔ, Ικανοποίησης των 
Δικαιωμάτων των Υποκειμένων). 
Οργανωτικά μέτρα  
Η κλινική διαθέτει Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.  
Ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει ενημερώσει, όπως αναλυτικώς εκτέθηκε παραπάνω, τους εργαζόμενους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους 
ασθενείς σχετικά με την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και με τα χρησιμοποιούμενα μέσα.  
Υπάρχει Πολιτική διαχείρισης περιστατικών και παραβιάσεων. 
Β9. Αξιολόγηση των μέτρων ασφάλειας 

Επικύρωση  
Μέτρα επιλεγμένα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 

θεμελειώδεις αρχές 
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Σκοπός, καθορισμένος, ρητός και νόμιμος    Χ 
Βάση νομιμότητας της επεξεργασίας    Χ 
Ελαχιστοποίηση δεδομένων    Χ 
Ποιότητα δεδομένων, ακριβή, επικαιροποιημένα    Χ 
Διάρκεια αποθήκευσης, περιορισμένη    Χ 
     
Πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, δίκαιη και διαφανής επεξεργασία    Χ 
Λήψη συγκατάθεσης    Χ 
Άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος φορητότητας    Χ 
Άσκηση του δικαιώματος διόρθωσης και διαγραφής    Χ 
Άσκηση του δικαιώματος περιορισμού και εναντίωσης ή αντίρρησης     Χ 
Εκτελούντες την επεξεργασία, προσδιορισμός, δέσμευση    Χ 
Διαβιβάσεις, διαβίβαση δεδομένων εκτός ευρωπαϊκής ένωσης    Χ 
     
Κρυπτογράφηση    Χ  
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Ανωνυμοποίηση     Χ 
Κατάτμηση δεδομένων Χ    
Έλεγχος λογικής πρόσβασης   Χ  
Ιχνηλασιμότητα    Χ  
Παρακολούθηση ακεραιότητας    Χ 
Αρχειοθέτηση     Χ 
Ασφάλεια έγχαρτων εγγράφων    Χ 
     
Λειτουργική ασφάλεια    Χ 
Καταπολέμηση κακόβουλου λογισμικού    Χ 
Διαχείριση σταθμών εργασίας    Χ 
Ασφάλεια ιστότοπου    Χ 
Αντίγραφα ασφαλείας    Χ 
Συντήρηση     Χ 
Ασφάλεια δίαυλων πληροφορίας    Χ 
Παρακολούθηση    Χ  
Έλεγχος φυσικής πρόσβασης    Χ 
Ασφάλεια υλισμικού    Χ 
Αποφυγή πηγών κινδύνου    Χ 
Προστασία έναντι πηγών κινδύνου που δεν προέρχονται από ανθρώπους    Χ 
     
Οργάνωση     Χ 
Πολιτική     Χ 
Διαχείριση κινδύνων    Χ 
Διαχείριση έργων    Χ 
Διαχείριση περιστατικών παραβίασης    Χ 
Διαχείριση προσωπικού    Χ 
Σχέσεις με τρίτους    Χ 
επίβλεψη    Χ 
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Β10.Αξιολόγηση κινδύνων 

Αθέμιτη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 
Ανεπιθύμητη τροποποίηση προσωπικών δεδομένων 
Εξαφάνιση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α: Παράνομη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τους θεράποντες οδοντίατρους   

Η επεξεργασία όπως συλλογή, αποθήκευση, διαβίβαση ή δημοσίευση δεδομένων ή πληροφοριών του ασθενή η οποία είναι διαφορετική με τον σκοπό 
της παροχής ιατρικής θεραπείας και πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεσή του ασθενή για άλλο σκοπό συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων. Μη νόμιμη ή παράνομη επεξεργασία θεωρείται ή συνιστά η παραβίαση του απορρήτου ή της ασφάλειας της επεξεργασίας.  
Παράδειγμα είναι η δημοσίευση εκ μέρους του θεράπων ιατρού σε ένα επιστημονικό συνέδριο της πάθησης του ασθενούς του, χωρίς την προηγούμενη 
συγκατάθεσή του, πέρα από τυχόν παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας και του οδοντιατρικού απορρήτου συνιστά παράνομη επεξεργασία  
προσωπικών δεδομένων (δηλ. εξαγωγή από αρχείο και δημοσιοποίηση). 
Πρόσβαση στις πληροφορίες ή στα στοιχεία ή στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου έχει μόνο ο θεράπων ιατρός και ο ενδιαφερόμενος ασθενής. Ο ασθενής 
μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα πρόσωπο να αποκτήσει για λογαριασμό του πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο. Στην περίπτωση των ανηλίκων ασθενών, 
δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες του.  
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο ιατρικό του φάκελο όπως έχει και το δικαίωμα φορητότητας του ιατρικού φακέλου συμπεριλαμβανομένων 
φωτογραφιών οι οποίες αποτελούν βασικό στοιχείο παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών, γνωματεύσεων, περιγραφή ιατροφαρμακευτικής αγωγής και 
άλλων πληροφοριών ή στοιχείων της ιατρικής φροντίδας. 
Οι συνεργάτες, οι βοηθοί των οδοντιάτρων και το διοικητικό προσωπικό έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εφόσον ο θεράπων ιατρός τους έχει αναθέσει μια 
συγκεκριμένη εργασία. Τέλος, δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς έχουν οι δημόσιες αρχές στις οποίες ο νόμος έχει απονείμει 
σχετική αρμοδιότητα.  
Η ακατάλληλη φύλαξη των φακέλων ή αρχείων των ασθενών από τον οδοντίατρο κατά τρόπο που να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτούς από άλλους 
μη εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους ή επισκέπτες συνιστά παραβίαση του απορρήτου και της ασφάλειας.  και κατά συνέπεια παράνομη επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. 
 

Πηγές κινδύνου Κύριες απειλές Κύριες πιθανές επιπτώσεις για το 
υποκείμενο επεξεργασίας 

Εκτιμώμενη 
σοβαρότητα 

κινδύνου 

Εκτιμώμενη 
πιθανότητα 

επέλευσης του 
κινδύνου 

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα 
τηρούνται στις υποδομές της κλινικής. 

Ως εκ τούτου κυριότερες πηγές κινδύνου 
θεωρούνται οι ακόλουθες: 

Υποκλοπή στοιχείων 
εξουσιοδοτημένων 

εργαζομένων ή 
συνεργατών. 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
 

Άγχος του υποκειμένου πως θα 
χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα. 

Τηρούνται 
ευαίσθητα 

προσωπικά 
δεδομένα ασθενών. 

Τα μέτρα που 
λαμβάνει η κλινική 

θεωρούνται επαρκή 
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Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
Υπεργολάβοι επεξεργασίας που η 

κλινική έχει διορίσει. 
 

Εκπαιδευόμενοι  
Εκπαιδευτές  

 
Κακόβουλοι εισβολείς. 

 

 
Επέμβαση στην 

υπολογιστική υποδομή. 
 

Παραχώρηση εκ 
παραδρομής 

δικαιωμάτων πρόσβασης. 

 
Εκνευρισμός του υποκειμένου που έχουν 

γνώση μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι. 
 

Μείωση της εμπιστοσύνης των ασθενών. 
 

Ενδεχομένως να κληθεί ο θεράπων ιατρός να 
επιβεβαιώσει και να ακολουθήσει εκ νέου 

έλεγχο. 

 
Οι κύριες απειλές 

πέραν της 
κακόβουλης 
επίθεσης δεν 

επηρεάζουν τα 
δεδομένα του 

ιατρικού φακέλου. 
 

Οι επιπτώσεις 
θεωρούνται 

περιορισμένες. 
 

Τιμή 2 
 
 

για την αποτροπή των 
κινδύνων 

 
Τιμή 1 

 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ Β: Αλλοίωση των προσωπικών δεδομένων  

Πρόσβαση στις πληροφορίες ή στα στοιχεία ή στα δεδομένα του ιατρικού φακέλου έχει μόνο ο θεράπων ιατρός και ο ενδιαφερόμενος ασθενής. Ο 
ασθενής μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα πρόσωπο να αποκτήσει για λογαριασμό του πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο. Στην περίπτωση των 
ανηλίκων ασθενών, δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες του.  
Οι συνεργάτες, οι βοηθοί των οδοντιάτρων και το διοικητικό προσωπικό έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εφόσον ο θεράπων ιατρός τους έχει αναθέσει 
μια συγκεκριμένη εργασία. Τέλος, δικαίωμα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς έχουν οι δημόσιες αρχές στις οποίες ο νόμος έχει απονείμει 
σχετική αρμοδιότητα.  
Η ακατάλληλη φύλαξη των φακέλων ή αρχείων των ασθενών από τον οδοντίατρο κατά τρόπο που να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτούς από άλλους 
μη εξουσιοδοτημένους εργαζόμενους ή επισκέπτες συνιστά παραβίαση του απορρήτου και της ασφάλειας.  και κατά συνέπεια παράνομη επεξεργασία 
προσωπικών δεδομένων. 

 
Πηγές κινδύνου Κύριες απειλές Κύριες πιθανές επιπτώσεις για το 

υποκείμενο επεξεργασίας 

Εκτιμώμενη 
σοβαρότητα 

κινδύνου 

Εκτιμώμενη 
πιθανότητα 

επέλευσης του 
κινδύνου 
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Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα 
τηρούνται στις υποδομές της κλινικής. 

Ως εκ τούτου κυριότερες πηγές κινδύνου 
θεωρούνται οι ακόλουθες: 

 
Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
Υπεργολάβοι επεξεργασίας που η 

κλινική έχει διορίσει. 
 

Εκπαιδευόμενοι  
Εκπαιδευτές  

 
Κακόβουλοι εισβολείς. 

 

Πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα 

μέσω των υποδομών της 
κλινικής. 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
 

Αίσθημα επέμβασης στην ιδιωτικότητα. 
 

Τήρηση δεδομένων που δεν είναι ακριβή. 
 

Άγχος του υποκειμένου πως θα 
χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα. 

 
Εκνευρισμός του υποκειμένου που έχουν 

γνώση μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι. 
 

Μείωση της εμπιστοσύνης των ασθενών που 
μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της 

θεραπείας. 

Η επέμβαση αφορά 
τα δεδομένα που 
τηρούνται στον 

ιατρικό φάκελο . οι 
επιπτώσεις 
θεωρούνται 

σημαντικές ή μη 
αναστρέψιμες 
επιπτώσεις. 

 
Τιμή 4 

 
 

Τα μέτρα που 
λαμβάνει η κλινική 

θεωρούνται επαρκή 
για την αποτροπή των 

κινδύνων 
 

Τιμή 1 

 
Κύρια μέτρα: ως προς τα δεδομένα που τηρούνται στις υποδομές της κλινικής, η αλλοίωση προϋποθέτει πρόσβαση. 
Η πιθανότητα πρόσβασης περιορίζεται στο εσωτερικό δίκτυο της DENTALMED MANINOS AE και πρέπει να θεωρείται αμελητέα, λαμβάνοντας υπόψη 
ότι τα μέτρα ασφάλειας και τις εγγυήσεις που παρέχει το προσωπικό. 
Ακόμη και στην περίπτωση που κάποιος αποκτά πρόσβαση στο Η/Υ ή στο αρχείο του ασθενούς υποκλέπτοντας τον κωδικό πρόσβασης δεν μπορεί να 
τροποποιήσει αποθηκευμένα δεδομένα όπως φωτογραφίες, ιατροφαρμακευτική αγωγή.  
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ Γ: Ταυτοποίηση υποκειμένου μέσω της εκπαίδευσης σε επιστημονικά συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά ή ανάρτηση σε 
ιστοσελίδα. 
 

Πηγές κινδύνου Κύριες απειλές Κύριες πιθανές επιπτώσεις για το 
υποκείμενο επεξεργασίας 

Εκτιμώμενη 
σοβαρότητα 

κινδύνου 

Εκτιμώμενη 
πιθανότητα 

επέλευσης του 
κινδύνου 

Τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα 
τηρούνται στις υποδομές της κλινικής. 

Ως εκ τούτου κυριότερες πηγές κινδύνου 
θεωρούνται οι ακόλουθες: 

 

Πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα 

μέσω των υποδομών της 
κλινικής. 

 

Μη εξουσιοδοτημένη χρήση. 
 

Δημοσίευση δεδομένων που αντλήθηκαν κατά 
την διάρκεια της θεραπείας 

 

Τα μέτρα που 
λαμβάνει ο 

οδοντίατρος είναι η 
κωδικοποίηση του 

ασθενή (δεν 

Τα μέτρα που 
λαμβάνει η κλινική 

θεωρούνται επαρκή 
για την αποτροπή των 

κινδύνων. 
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Μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
Υπεργολάβοι επεξεργασίας που η 

κλινική έχει διορίσει. 
 

Εκπαιδευόμενοι  
Εκπαιδευτές  

 
Κακόβουλοι εισβολείς. 

 

Οπτική επαφή και 
αναγνώριση του 

υποκειμένου 
επεξεργασίας. 

 
Πρόσβαση δεδομένων 

ασθενή όπως 
ονοματεπώνυμο, κ.α. 

από ορθοδοντικό 
συνεργάτη. 

Αίσθημα επέμβασης στην ιδιωτικότητα. 
 

Τήρηση δεδομένων που δεν είναι ακριβή. 
 

Άγχος του υποκειμένου πως θα 
χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα. 

 
Εκνευρισμός του υποκειμένου που έχουν 

γνώση μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι. 
 

Μείωση της εμπιστοσύνης των ασθενών που 
μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της 

θεραπείας. 

αναφέρεται το 
ονοματεπώνυμο 
του ασθενή στην 
συνεργασία με 
ορθοδοντικό). 

 
Υπάρχει η δέουσα 
μέριμνα ώστε να 

μην αποκαλύπτεται 
το πρόσωπο του 

υποκειμένου. 
 

Οι επιπτώσεις 
θεωρούνται 
περιορισμένες. 

 
Τιμή 2 

 
 

 
Όσο αφορά την χρήση 

δεδομένων ή 
πληροφοριών σε 

επιστημονικά 
συνέδρια, περιοδικά 
και συνεργασία με 

εξωτερικούς 
συνεργάτες τηρεί το 

κριτήριο της 
ελαχιστοποίησης των 

δεδομένων. 
 

Τιμή 2 

 

Κύρια μέτρα: Για την δημοσιοποίηση φωτογραφιών του ασθενούς σε επιστημονικά συγγράμματα και συνέδρια και για την ανάρτησή τους σε ιστοσελίδες 
των οδοντιάτρων ο θεράπων οδοντίατρος θα πρέπει να ενημερώνει προηγουμένως τον ασθενή του και να λαμβάνει την γραπτή συγκατάθεσή του.  
Ειδικά για την περίπτωση των επιστημονικών δημοσιεύσεων, ο Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας (Π.Δ. 39/2009), λαμβάνοντας υπόψη και τον νόμο 
για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προβλέπει ότι ο οδοντίατρος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία 
μέτρα, έτσι ώστε να μη γνωστοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο η ταυτότητα του ασθενούς στον οποίο αφορούν τα δεδομένα.  
Η επεξεργασία που πραγματοποιείται για σκοπό πέραν του πρωταρχικού σκοπού της ιατρικής φροντίδας του συγκεκριμένου ασθενούς θα πρέπει να 
πραγματοποιείται νόμιμα με διαφάνεια και ύστερα από την προηγούμενη πληροφόρηση και συγκατάθεση του ασθενούς ή του κηδεμόνα του στην 
περίπτωση ανηλίκου.  
Τα δεδομένα που αφορούν την υγεία ενός ατόμου στην ειδική κατηγορία των ευαίσθητων δεδομένων και θα πρέπει να ληφθεί η προηγούμενη άδεια με 
όρους από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία τους πέραν του συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας.  
Εάν λόγω της φύσης της δημοσίευσης, είναι αναγκαία η αποκάλυψη της ταυτότητας του ασθενούς ή στοιχείων που υποδεικνύουν ή μπορούν να 
οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητάς του, απαιτείται η ειδική έγγραφη συναίνεσή του (άρθρο 12 παρ. 5 Π.Δ/τος 39/2009). Στην περίπτωση 
που ζητηθεί η επιστημονική βοήθεια για την αποκατάσταση της βλάβης. 
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η Αρχή με την απόφαση 95/2002 (δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της Αρχής www.dpa.gr) εξέτασε το ζήτημα της δημοσίευσης 
από ιατρό – ενδοκρινολόγο φωτογραφιών ασθενούς, χωρίς τη συγκατάθεσή του, σε πανεπιστημιακό σύγγραμμα ως παράδειγμα για κάποια ασθένεια 
και έκρινε ότι η συγκεκριμένη επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε χωρίς να διασφαλίζεται η μη αναγνωρισιμότητα του ασθενούς συνιστά παράνομη 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα διαγραφής φωτογραφιών ή άλλων δεδομένων από το αρχείο του οδοντιάτρου που δεν συνδέονται με την παροχή θεραπείας 
όπως η δημοσίευση φωτογραφιών στην ιστοσελίδα της οδοντιατρικής κλινικής. Επίσης ο ασθενής έχει το δικαίωμα της αντίρρησης δηλαδή να 
απαγορεύσει την συνέχεια δημοσίευσης φωτογραφιών του σε επιστημονικά περιοδικά ή συγγράμματα ή σε εκπαιδευτικά συνέδρια ή σεμινάρια.  
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή του ιατρικού αρχείου μετά από μια δεκαετία από την τελευταία επίσκεψή του σύμφωνα με τη 
νομοθεσία. Ο κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας προβλέπει ότι η υποχρέωση διατήρησης των οδοντιατρικών αρχείων στα ιδιωτικά ιατρεία και τις λοιπές 
μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ιδιωτικού τομέα ισχύει για μία δεκαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς, και σε κάθε άλλη 
περίπτωση για μια εικοσαετία από την τελευταία επίσκεψη του ασθενούς (άρθρο 12 παρ. 4 Π.Δ/τος 39/2009). 
  
Β11.Συμπερασματική αποτύπωση των κινδύνων: 

Χά
ρτ

ης
 κ

ιν
δύ

νω
ν 

Σο
βα

ρό
τη

τα
 

4 (Β)4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 (Α)2 (Γ)4 6 8 

1 1 2 3 4 

 
1 2 3 4 

Πιθανότητες εμφάνισης 

  Χάρτης κινδύνων 
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Πηγές  
Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων 
Βασιλικό Διάταγμα 04-//1939 (ΒΔ ΦΕΚ Α 178 /1939) «Περί επεκτάσεως διατάξεων τινων του υπ` αριθ. 1565/1939 Αναγκ. Νόμου “περί κώδικος 
ασκήσεως του Ιατρικού επαγγέλματος” και επί των Οδοντιάτρων». 
Βασιλικό Διάταγμα της 11.7/5.8.1950 (ΦΕΚ Α΄ 169/1950) «Περί Δεοντολογικού κανονισμού Οδοντιάτρων». 
Βασιλικό Διάταγμα της 25.05/6.7.1955 «Κανονισμός Ιατρικής Δεοντολογίας». 
Νόμος 1026/1980 (ΦΕΚ Α΄ 48/1980) «Περί των Οδοντιατρικών Συλλόγων, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας (Ε.Ο.Ο.), ως και λοιπών 
συναφών διατάξεων». 
Νόμος 2017/1992 (ΦΕΚ Α’ 123/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση του Συστήματος Υγείας». 
Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287/2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». 
Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α’ 287/2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας», ΝοΒ 2005 (53), σελ. 2052 επ.  
Προεδρικό Διάταγμα 39/2009 (ΦΕΚ Α’ 55/2009) «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας». 
Μελέτη Αντίκτυπου υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων / webex  
www.lawspot.gr 
https://europa.eu › data-protection-gdpr 
Σημειώσεις: Δαβαλάς Αθανάσιος / συνεργαζόμενος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο elearning και υπ. Δρ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου  
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Ανάπτυξη σχεδίου δράσης 
Β12. Πρόσθετα μέτρα : 
 

Εντοπισμός μέτρων για τη μείωση ή εξάλειψη των κινδύνων που προσδιορίστηκαν 

Κίνδυνος  Επιλογές για τη μείωση ή 
εξάλειψη του κινδύνου 

Επίδραση στον 
κίνδυνο (εξάλειψη, 
μείωση, αποδεκτός) 

Υπολειπόμενος 
κίνδυνος 
(χαμηλός 
μέτριος, 
υψηλός) 

Αποδεκτό 
μέτρο (ναι 
/ όχι) 

Κίνδυνος Β Αυστηρά περιορισμένη 
πρόσβαση στον ιατρικό αρχείο 
ασθενούς εκτός του θεράποντος  
ιατρού. 

μείωση χαμηλός ναι 

Κίνδυνος Β Αντίγραφο ασφαλείας που θα 
φυλάσσετε σε ειδικό χώρο που 
θα ασφαλίζει. 

μείωση χαμηλός ναι 

Κίνδυνος Β Ηλεκτρονικά αρχεία 
φυλάσσονται στον Η/Υ του 
θεράπων ιατρού με σύστημα 
κρυπτογράφησης, 
πιστοποίησης χρήστη. 
 
Αντίγραφα εξετάσεων, έντυπη 
μορφή αρχείων φυλάσσονται σε 
ειδικό φοριαμό που ασφαλίζει. 
 
Επικαιροποίηση του 
οδοντιατρικού φακέλου σε 
πραγματικό χρόνο κατά την 
τελευταία επίσκεψη. 
 
Αντίγραφο εξετάσεων και 
φωτογραφιών στον ασθενή. 
 

μείωση χαμηλός ναι 

 
 
Τεκμηρίωση συμβουλών από τον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων 
Τεκμηρίωση της επικύρωσης 
Τεκμηρίωση της άποψης των υποκειμένων των δεδομένων 
 


