Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Σελίδας «Οφθαλμολογικό Ιατρείο στην Ερμού
@ophthalmiatroscharitoudis · Εταιρεία ιατρικών υπηρεσιών»
του Facebook (εφεξής «Σελίδα»).
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 12.01.2022
Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι μία από τις αρχές του ιατρείου μας.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με την επίσκεψη σας στη σελίδα μας στο Facebook
(https://www.facebook.com/ophthalmiatroscharitoudis) ή την αποστολή μηνυμάτων σε μας
μέσω αυτής, μπορεί να γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είτε από το
Facebook είτε από εμάς.
Παρακάτω θα σας δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που
μπορεί να τύχουν επεξεργασίας.
1.- Ποιός είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας?
Τη Σελίδα διαχειρίζεται o Οφθαλμίατρος Dr Γεώργιος Χαριτούδης, FEBO, οδός Ερμού
αρ.75, ΤΚ 54623, τηλ. 2310-221972 (ΑΦΜ 112470760 της Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης), email:
haritoudis@gmail.com, που είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας
δεδομένων που γίνεται κατά τη χρήση της σελίδας αυτής, από κοινού με το Facebook.
2.- Τί είναι προσωπικά δεδομένα?
Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο
(«υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του
οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα
θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες
που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική,
πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
3.- Τι συνστά επεξεργασία προσωπικών δεδομένων?
Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η
αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η
χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση
ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
4.- Ποια στοιχεία μπορεί να τύχουν επεξεργασίας για το πρόσωπό σας?
Τα στοιχεία, τα οποία μπορεί να τύχουν επεξεργασίας μέσω της σελίδας του ιατρείου μας
στο Facebook, είναι: α) όταν αλληλεπιδράτε με τη Σελίδα (επιλέγοντας «μου αρέσει»,
αντιδρώντας σε δημοσιεύσεις, υποβάλλοντας σχόλια σε δημοσιεύσεις κλπ), β) το
ονοματεπώνυμο σας (εφόσον είναι και όνομα χρήστη σας), γ) τα στοιχεία επικοινωνίας σας
ή άλλες πληροφορίες που δημοσιεύετε στο λογαριασμό σας στο Facebook (και είναι
δημόσια προσβάσιμα), και δ) όποια άλλη πληροφορία μας δίνετε όταν επικοινωνείτε μαζί
μας μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων προς τη Σελίδα μας, που παρέχει το Facebook ή το
Messenger ή μέσω του email μας. Επίσης, προσωπικά δεδομένα σας μπορεί να τύχουν
επεξεργασίας από το Facebook, τόσο κατά την επίσκεψη σας στη σελίδα, όσο και πριν από
αυτήν, εφόσον είστε χρήστης του Facebook, όταν δημιουργούμε μια διαφήμιση στο κοινό
της οποίας μπορεί να ανήκετε. Στην περίπτωση αυτή μπορείτε να δείτε ποιά δεδομένα σας

και με ποιό τρόπο τυγχάνουν επεξεργασίας
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

από

το

Facebook,

εδώ:

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που επεξεργάζεται το Facebook, σε μας γνωστοποιούνται
ανωνυμοποιημένα υπό τη μορφή στατιστικών στοιχείων απήχησης της Σελίδας και των
δημοσιεύσεων της (πχ ο συνολικός αριθμός ατόμων που είδαν τη σελίδα από το τάδε
μέρος), καθώς και των ενεργειών αλληλεπίδρασης σας σε αυτήν, με αποτέλεσμα να μην
είναι πια ταυτοποιήσιμα από εμάς. Αυτά τα στοιχεία συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας
των cookies, που χρησιμοποιεί το Facebook, για την οποία μπορείτε να μάθετε περισσότερα
εδώ: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
5.- Για ποιό λόγο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα?
Για να σας αναγνωρίσουμε, όταν αλληλεπιδράτε με τη Σελίδα, για να σας παρέχουμε
ενημερώσεις μέσω των δημοσιεύσεων μας ή για να σας απαντήσουμε όταν υποβάλλετε
κάποιο αίτημα ή ερώτημα σε αυτήν. Στην πρώτη περίπτωση, η νομική βάση της
επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον μας να αναγνωρίζουμε τους ανθρώπους που
αλληλεπιδρούν μαζί μας και να τους ενημερώνουμε. Και στη δεύτερη περίπτωση, η πιθανή
σύναψη σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών μαζί σας.
6.- Σε ποιούς διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα?
Σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι δημόσια στο λογαριασμό σας στο
Facebook: αυτά είναι ορατά σε οποιονδήποτε άλλον χρήστη ή μη του Facebook, που μπορεί
να επισκεφτεί τη Σελίδα και να δει αλληλεπιδράσεις σας με αυτήν.
Σχετικά με άλλα στοιχεία σας, που μας δίνετε με την επικοινωνία μας: αυτά δεν
διαβιβάζονται σε κανέναν απολύτως, παραμένουν εμπιστευτικά και γι’ αυτά ισχύει
επιπλέον το επαγγελματικό και ιατρικό απόρρητο, σύμφωνα με τον Ιατρικό Κώδικα. Σε
περίπτωση που γίνεται πελάτης του ιατρείου, ισχύει η Πολιτική Απορρήτου του ιατρείου
μας, σχετικά με την κύρια δραστηριότητα του, την παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
7.- Πού αποθηκεύονται και για πόσο καιρό τα δεδομένα σας?
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποθηκεύονται από εμάς πουθενά αλλού, εκτός από το
Facebook και τις υπηρεσίες μηνυμάτων που παρέχει. Θα παραμείνουν εκεί έως ότου τα
διαγράψουμε (συνήθως δύο χρόνια μετά την τελευταία επικοινωνία μας) ή διαγράψουμε
τη Σελίδα μας ή εάν αναιρέσετε την ενέργεια αλληλεπίδρασης που πραγματοποιήσατε ή
εάν πρόκειται για δεδομένα που βρίσκονται στο δικό σας λογαριασμό έως τη διαγραφή
τους από εσάς. Αν ακολουθήσει επικοινωνία μας και σχέση πελατείας, θα ισχύει η
Πολιτική Απορρήτου του ιατρείου μας, στα πλαίσια της κύριας δραστηριότητας του, που
είναι η παροχή ιατρικών υπηρεσιών.
8.- Τί δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα?
Έχετε τα εξής δικαιώματα, υπό τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
•

Δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε εάν και ποια προσωπικά σας δεδομένα
επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό.

•

Δικαίωμα διόρθωσης, για να ζητήσετε να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν τυχόν
ελλιπή στοιχεία.

•

Δικαίωμα διαγραφής, για να ζητήσετε, τη διαγραφή των δεδομένων σας που
επεξεργάζεται η Σελίδα μας.

•

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

•

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, που γίνεται με σκοπό
προωθητικές ενέργειε.ς

•

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που μας έχετε παράσχει , εφόσον είναι
τεχνικά δυνατόν.

Μπορείτε να ασκείτε τα δικαιώματα σας με οποιονδήποτε τρόπο κρίνετε πιο εύκολο, όπως
τηλέφωνο, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μήνυμα στη Σελίδα. Εάν πιστεύετε ότι η Σελίδα
δεν επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορείτε να
υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

