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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 

 
 

1. Υπεύθυνη επεξεργασίας 
 
LASERVISION.GR Ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας Ιατρική Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.  
Αν. Τσόχα αρ. 15-17, Αθήνα, τηλ.: 210 7472777   
 

2. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση 
Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία της ασφάλειας των 
φυσικών προσώπων και των αγαθών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας. Η επεξεργασία είναι 
απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως Υπεύθυνη επεξεργασίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1. περ. στ’ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 [ΓΚΠΔ].  
 

3. Περιγραφή εννόμων συμφερόντων 
Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη προστασίας των εγκαταστάσεών μας και των αγαθών 
που βρίσκονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων του ιατρικού εξοπλισμού και των μηχανημάτων μας, από 
παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά πρόκληση ζημιών, καταστροφή, κλοπή κλπ. Επιπλέον, επιδιώκουμε 
να διαφυλάξουμε την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, αλλά και της 
περιουσίας όλων των προσώπων που νόμιμα βρίσκονται στους επιτηρούμενους χώρους μας, ενδεικτικά 
αναφερομένων των ασθενών, προσώπων που συνοδεύουν τους ασθενείς, επισκεπτών, προμηθευτών, 
παρόχων, αλλά και των εργαζομένων, ιατρών και εν γένει συνεργατών μας. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα 
εικόνας και η σχετική λήψη περιορίζεται αποκλειστικά στους χώρους όπου θεωρούμε ότι υπάρχει 
αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων. Σεβόμαστε πλήρως τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα και δεν εστιάζουμε τη λήψη εικόνων σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η 
ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων η εικόνα λαμβάνεται.  
 

4. Αποδέκτες 
Το καταγραφόμενο και τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από τους συνεργάτες μας στους οποίους 
έχει χορηγηθεί σχετική εξουσία ή έχουν ανατεθεί καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεών 
μας. Το υλικό αυτό δε διαβιβάζεται σε τρίτα πρόσωπα, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις, όπου η 
διαβίβασή του είναι δυνατή προς: α) τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, εφόσον 
περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης που αφορά πρόσωπα/αγαθά 
που βρίσκονται/έχουν βρεθεί στις εγκαταστάσεις μας, β) τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και 
αστυνομικές αρχές, εφόσον νόμιμα ζητούν δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και γ) το 
θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, εφόσον πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να 
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης. 
 

5. Χρόνος τήρησης 
Τηρούμε τα δεδομένα για δέκα πέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. 
Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό που χρήζει διερεύνησης, 
απομονώνουμε το σχετικό με αυτό τμήμα της καταγραφής (βίντεο) και το τηρούμε για διάστημα ενός (1) 
μηνός επιπλέον, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την 
υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας. Ειδικά για την περίπτωση που το υπό διερεύνηση 
περιστατικό αφορά τρίτο πρόσωπο, το σχετικό βίντεο τηρείται έως και τρεις (3) μήνες ακόμη. 
 

6. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 
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• Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης και λήψης πληροφοριών: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν 
επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφό της.  

• Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία της 
εικόνας σας, όπως ενδεικτικά, να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη 
θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

• Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. 
• Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας. 

Επισημαίνεται ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή 
δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. 
 
Η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται με τη συμπλήρωση και υποβολή σχετικού εντύπου : 
 
Eγγράφως στην έδρα μας, οδός Τσόχα αρ. 15-17, Αθήνα, (στη γραμματεία ή ταχυδρομικά) ή ηλεκτρονικά 
στη διεύθυνση dataprivacy@laservision.gr     

 
Σε περίπτωση λήψης αιτήματος άσκησης δικαιωμάτων και πριν την εξέταση και ικανοποίησή του, ζητείται 
η επιβεβαίωση/επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς σας. Περαιτέρω, για να εξετάσουμε τυχόν 
σχετιζόμενο με την εικόνα σας αίτημα, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην 
εμβέλεια των καμερών μας και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνετε στον εντοπισμό 
των δεδομένων σας και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, 
έχετε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες 
εμφανίζεστε. Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε ότι κάθε αίτημά σας θα τύχει άμεσου χειρισμού και θα 
ενεργήσουμε σχετικά χωρίς καθυστέρηση,  εντός των προθεσμιών που θέτει ο ΓΚΠΔ. 
 

7. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν είναι αντίθετη με τον 
ΓΚΠΔ, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα / Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 
6475628, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο contact@dpa.gr). 

 


