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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρµογής

 
1.1 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο

ευρωπαϊκή νοµοθεσία σχετικά µε την

Παρούσα Πολιτική.  

1.2 Η παρούσα Πολιτική αφορά

εργασίας µε το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο

εργολάβους ή υπεργολάβους, συµ

υπηρεσιών ή δανεισµένο προσωπικό

νοούνται ιδιώτες που προσφέρουν υπηρεσίες

πλαίσιο της µόνιµης απασχόλησης

είδη συµβάσεων δεν σκοπεύει ούτε

σχέσης σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας

 

2. Νοµική βάση της ∆ιαχείριση

 

 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο 

είναι απαραίτητο για την εκτέλεση

υποχρεώσεις της. 

  

3. Είδη Προσωπικών δεδοµένων

 
3.1 Στο πλαίσιο και κατά την διάρκεια

επεξεργαζόµαστε τα προσωπικά σας δεδοµένα

3.2 Tα είδη των προσωπικών δεδοµένων

α. ∆εδοµένα ταυτοποίησής σας, 

αριθµός µισθοδοσίας υπαλλήλου, κωδικός

β. Εθνικά ή άλλα έγγραφα ταυτοποίησης

δίπλωµα οδήγησης, τον ΑΜΚΑ, τον αριθµό

 γ. Πληροφορίες επικοινωνίας, για παράδειγµα

ηλεκτρονική σας διεύθυνση, πληροφορίες

περίπτωση επείγοντος περιστατικού

δ. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την εργασία

τους τόπους εργασίας σας, την αξιολόγηση

οποιασδήποτε πειθαρχικής διαδικασίας

ετήσια άδεια. 

ε. Πληροφορίες σχετικά µε τα επαγγελµατικά

παράδειγµα, ακαδηµαϊκά / επαγγελµατικά

που µιλάτε. Αυτό θα περιλαµβάνει επίσης

παράδειγµα, αποδεικτικά στοιχεία ότι

έχετε ποινικές καταδίκες ή / και είστε

στ. Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται

πρόγραµµα εργασίας σας, τον αριθµό

τίτλο εργασίας, το επίπεδο µισθών και

ζ. Στοιχεία του συζύγου ή του συντρόφου

ηλικίες και στοιχεία επικοινωνίας. 

η. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, 

στοιχεία και πληροφορίες σχετικά µε

 

   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ / ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

 

και Πεδίο Εφαρµογής 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN όντας πλήρως συµµορφωµένο

σχετικά µε την Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική αφορά όλους όσους έχουν συνάψει οποιουδήποτε

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN, το σύνολο των συνεργατών του

συµπεριλαµβανοµένων όσων απασχολούνται µε συµβάσεις

δανεισµένο προσωπικό. Ειδικότερα, για τους σκοπούς την παρούσας

προσφέρουν υπηρεσίες στο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN

απασχόλησης µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Η αναφορά σε

σκοπεύει ούτε και πρέπει να ερµηνευτεί ως µετατροπή της 

εξαρτηµένης εργασίας. 

∆ιαχείρισης Προσωπικών ∆εδοµένων  

Εργαστήριο LABOGEN επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδοµένα

την εκτέλεση της σύµβασής σας και για λόγους συµµόρφωση

Προσωπικών δεδοµένων που συλλέγουµε 

την διάρκεια της εργασία σας στο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο

σας δεδοµένα. 

προσωπικών δεδοµένων που επεξεργαζόµαστε περιλαµβάνουν

, για παράδειγµα, όνοµα, φωτογραφία, γένος, ηµεροµηνία

, κωδικός συνεργάτη κτλ.  

έγγραφα ταυτοποίησης, για παράδειγµα, την ταυτότητά σας, το διαβατήριο

τον αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) σας. 

για παράδειγµα, τη διεύθυνση κατοικίας σας, το τηλέφωνο

διεύθυνση πληροφορίες επικοινωνίας κοντινού σας προσώπου που

περιστατικού,  

µε την εργασία σας, για παράδειγµα, τον τίτλο / θέση εργασίας

σας την αξιολόγηση, την κατάρτιση και την επαγγελµατική 

διαδικασίας στην οποία συµµετείχατε, τις αιτήσεις και τις

µε τα επαγγελµατικά προσόντα, τα επιτεύγµατα ή / και

ακαδηµαϊκά επαγγελµατικά προσόντα, εκπαίδευση, βιογραφικό σηµείωµα

περιλαµβάνει επίσης τις απαιτούµενες άδειες σε σχέση µε την

στοιχεία ότι κατέχετε µια κατηγορία άδειας οδήγησης ή αν

ή και είστε µέλος κάποιου επαγγελµατικού σωµατείου. 

που σχετίζονται µε την εργασία σας, για παράδειγµα

σας τον αριθµό ταυτότητας, τα έτη υπηρεσίας, την επαγγελµατική

επίπεδο µισθών και τη φύση της σύµβασης. 

ή του συντρόφου και των προστατευόµενων µελών, για παράδειγµα

 

στοιχεία, για παράδειγµα, στοιχεία τραπεζικού λογαριασµού

πληροφορίες σχετικά µε τις πληρωµές σας από το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ 

συµµορφωµένο µε την εθνική και 

Προσωπικού Χαρακτήρα, εξέδωσε την 

οποιουδήποτε είδους σύµβαση 

του, καθώς και τρίτους 

απασχολούνται µε συµβάσεις ανεξαρτήτων 

την παρούσας, ως Εργαζόµενοι 

LABOGEN πέρα από το 

Η αναφορά σε όλα τα ανωτέρω 

µετατροπή της εκάστοτε εργασιακής 

ς δεδοµένα, καθώς αυτό 

συµµόρφωσης µε τις νόµιµες 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN, 

περιλαµβάνουν:  

ηµεροµηνία γέννησης, 

ταυτότητά σας, το διαβατήριο σας,  το 

σας το τηλέφωνο σας και την 

προσώπου που έχετε ορίσει σε 

θέση εργασίας σας, τον τόπο ή 

 σας εξέλιξη, τα αρχεία 

αιτήσεις και τις άδειες διακοπών / 

επιτεύγµατα ή / και τις δεξιότητες, για 

βιογραφικό σηµείωµα και γλώσσες 

σχέση µε την εργασία σας, για 

οδήγησης ή αν ελέγχουµε ότι δεν 

παράδειγµα, το ωράριο και το 

την επαγγελµατική κατηγορία / 

για παράδειγµα, ονόµατα, 

τραπεζικού λογαριασµού, φορολογικά 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN, 
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συµπεριλαµβανοµένης της πληρωµής µισθού, µπόνους, υπερωριών και άλλων στοιχείων µεταβλητής 

αµοιβής, των εξόδων και των επιδοµάτων που έχει συµφωνήσει να καταβάλει ή έχει καταβάλλει το 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο. 

ι. Πληροφορίες σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά σας δικαιώµατα και παροχές, για παράδειγµα πληροφορίες 

σχετικά µε το δικαίωµά σας σε συνταξιοδοτικές παροχές, εισφορές για συντάξεις, πληροφορίες για 

πρόωρη συνταξιοδότηση (εάν υπάρχουν), επιδόµατα κάθε φύσης, ασφάλεια ζωής, ιδιωτική ιατρική 

ασφάλιση, σχετικά µε άλλη ασφαλιστική κάλυψη διαθέσιµη κατά καιρούς και πληροφορίες σχετικές µε 

την ιδιότητά σας ή δικαίωµα σε άλλα αντίστοιχα οφέλη. 

κ.  Άλλες πληροφορίες απαραίτητες για τη διαχείριση των πληρωµών προς ή από εσάς, για παράδειγµα, 

πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε δάνεια σας, εισφορές που πραγµατοποιήθηκαν πριν από ή µε την 

καταβολή µισθού / αµοιβής (για παράδειγµα, για συνδροµές µελών επαγγελµατικών σωµατείων) ή 

προσθήκες/παρακρατήσεις από την αµοιβή σας. 

λ. Πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των συστηµάτων, των συσκευών και των περιουσιακών στοιχείων 

του Εργαστηρίου, για παράδειγµα τον υπολογιστή σας και / ή το αναγνωριστικό κινητής ή άλλης 

συσκευής, αριθµούς τηλεφώνου κινητού και άµεσης κλήσης, αναγνωριστικό χρήστη, διευθύνσεις IP, 

αρχεία καταγραφής, απογραφές λογισµικού και υλικού, πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις του εργαστηρίου και το υλικό καµερών παρακολούθησης CCTV. 

µ. Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια, όπως για παράδειγµα τα αρχεία για εργατικά 

ατυχήµατα και πληροφορίες σχετικά µε τις τυχόν διεκδικήσεις σας εξ’ αυτών, ιατρικά πιστοποιητικά, 

εκθέσεις για την καλή κατάσταση της εργασίας ή άλλες εκθέσεις για την υγεία στην εργασία και 

αποτελέσµατα ελέγχων για φαρµακευτικές ουσίες και αλκοόλ. 

ν. Πληροφορίες σχετικά µε τον προηγούµενο ή / και µελλοντικό εργοδότη σας. 

3.3 Στις περιπτώσεις που µας επιτρέπεται εκ του νόµου, ενδέχεται να υπάρξουν καταστάσεις όπου 

συλλέγουµε δεδοµένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τις θρησκευτικές, πολιτικές ή 

φιλοσοφικές πεποιθήσεις, την ιδιότητα µέλους συνδικαλιστικών οργανώσεων, τα στοιχεία για την υγεία, 

τον σεξουαλικό προσανατολισµό, τα γενετικά δεδοµένα ή τα βιοµετρικά δεδοµένα για σκοπούς 

µοναδικής αναγνώρισης ("ειδικές προσωπικές πληροφορίες") και πληροφορίες σχετικά µε ποινικές 

καταδίκες και αξιόποινες πράξεις.  

Για παράδειγµα: 

α.  Χάριν συµµόρφωσης µε τους νόµους κατά των διακρίσεων και τις κυβερνητικές υποχρεώσεις 

υποβολής   εκθέσεων τις οποίες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε για να διασφαλίσουµε ίσες ευκαιρίες 

απασχόλησης  

β.  Σε περίπτωση αποχής από τις υποχρεώσεις σας για λόγους υγείας ή σε περίπτωση που απαιτείται 

έλεγχος της ικανότητάς σας να εργάζεστε ενόψει της διεκπεραίωσης αξιώσεων προερχόµενων από 

ασφαλιστικές καλύψεις υγείας ή / και προς συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις µας όσον αφορά την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία καθώς και την τήρηση συµβατικών υποχρεώσεων. 

γ.  Ενδέχεται να επεξεργαστούµε άλλα παρεπόµενα δεδοµένα που σχετίζονται µε τη φυλετική / εθνική 

σας προέλευση µέσω φωτογραφιών από τις εκδηλώσεις του εργαστηρίου  ή / και του διαδικτύου και 

άλλων προφίλ στα social media. 

δ. Περιπτώσεις όπου µπορεί να έχετε δώσει οικειοθελώς προσωπικά δεδοµένα στο εργαστήριο  

(συµπεριλαµβανοµένων των συναδέλφων σας / άλλων υπαλλήλων ή εργαζοµένων στο εργαστήριο) κατά 

τη διάρκεια της εργασίας σας. 

ε. Προκειµένου για τη διενέργεια ελέγχων ποινικού µητρώου στο βαθµό που επηρεάζουν τη σύµβασή 

σας και την εκτέλεση των υποχρεώσεών σας. 

 

4. Πηγές από τις οποίες συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα 

 
4.1 Συλλέγουµε προσωπικά δεδοµένα ή ειδικά προσωπικά δεδοµένα από εσάς άµεσα και σε 

ορισµένες περιπτώσεις  από άλλες πηγές. Οι  άλλες πηγές περιλαµβάνουν: 

α.  Πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική, ή πειθαρχική διαδικασία στην οποία 

εµπλέκεστε ή µπορεί να εµπλακείτε. 

β. Πληροφορίες σχετικά µε την καριέρα σας πριν από την έναρξη της συνεργασίας σας µε το 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN και άλλες πληροφορίες σχετικά µε την καταλληλόλητα σας για 

εργασία στο εργαστήριο από οποιονδήποτε έχετε ορίσει ως πρόσωπο που µπορεί να παρέχει συστάσεις ή 

έχει συνεργαστεί µαζί σας στο παρελθόν.  

γ. Πληροφορίες σχετικά µε την υγεία σας, συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητάς σας να εκτελείτε 

εργασία και / ή  ειδικότερα µέτρα που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον γιατρό σας ή την ιατρική οµάδα 

του ∆ιαγνωστικού Εργαστηρίου LABOGEN, από άλλο εξειδικευµένο ιατρικό σύµβουλο. 
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δ. Πληροφορίες που συλλέγονται µέσω των πληροφοριακών συστηµάτων του ∆ιαγνωστικού 

Εργαστηρίου LABOGEN και άλλων συσκευών, όπως παρατίθενται στην παρακάτω ενότητα σχετικά µε 

την παρακολούθηση.  

ε.  Ορισµένες δηµόσιες πληροφορίες από δηµόσιες πηγές (συµπεριλαµβανοµένου του διαδικτύου και των 

εφαρµογών κοινωνικής δικτύωσης/ social media) και  

στ. Πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµά σας να συµµετέχετε ή να λαµβάνετε κάθε είδους παροχές 

δυνάµει οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή συνταξιοδοτικού προγράµµατος που παρέχεται ή διαχειρίζεται το 

∆ιαγνωστικό από τον σχετικό ασφαλιστικό οργανισµό ή από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 

 

5. Σκοποί για τους οποίους συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδοµένα 

 
5.1 Το ∆ιαγνωστικό συλλέγει και χρησιµοποιεί τα απλά προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας 

δεδοµένα κυρίως για τη διαχείριση της σύµβασής σας και της σχέσης σας µε το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο 

LABOGEN. 

5.2 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN µπορεί επίσης να συλλέγει και να χρησιµοποιεί 

προσωπικά δεδοµένα όταν αυτό είναι απαραίτητο για άλλους νόµιµους σκοπούς, όπως:  

α. προκειµένου να µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε την αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα των 

εργασιών µας όπως - για παράδειγµα - για την ασφάλεια / διαχείριση συστηµάτων πληροφορικής και 

τεχνολογίας, τη λογιστική, την εξυπηρέτηση πελατών ή τον οικονοµικό σχεδιασµό και 

β. να διερευνήσουµε πιθανές παραβιάσεις νοµίµων ή συµβατικών υποχρεώσεων από εσάς, από εµάς ή 

µέλη του προσωπικού µας ή / και για τις εσωτερικές µας πολιτικές. Για παράδειγµα, ενδέχεται να 

παρακολουθούµε τη δραστηριότητα ή την τοποθεσία περιήγησης ή επικοινωνίας σας όταν 

χρησιµοποιείτε συσκευές ή συστήµατα του εργαστηρίου, εάν υποψιαζόµαστε  ότι έχετε αναπτύξει 

παραβατική συµπεριφορά, δόλια δραστηριότητα ή δραστηριότητες που ανταγωνίζονται ή είναι 

ασυµβίβαστες µε την εργασία σας στο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN.  

5.3 Άλλως, το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN  µπορεί επίσης να επεξεργάζεται συγκεκριµένα 

απλά προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδοµένα για τους ακόλουθους λόγους, που αποτελούν 

τη νόµιµη βάση: 

α. Προς  συµµόρφωση µε τις νόµιµες υποχρεώσεις, κατόπιν δικαστικής αποφάσεως, ή προς υπεράσπιση 

των νόµιµων συµφερόντων της ή των συµφερόντων συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών,  

β. Όπου είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο για λόγους προληπτικής ιατρικής, για την αξιολόγηση της 

ικανότητάς σας να εργαστείτε ή για τη διάγνωση, τη θεραπεία ή την περίθαλψη µιας ιατρικής σας 

κατάστασης. 

γ.  Για να προστατεύσουµε τα ζωτικά συµφέροντά σας ή τα ζωτικά συµφέροντα του ∆ιαγνωστικού - για 

παράδειγµα, εάν είστε ή µπορεί να καταστείτε ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων σας και θα 

πρέπει να λάβετε εξειδικευµένη ιατρική φροντίδα. 

5.4 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN υποχρεούται εκ του νόµου να συλλέγει και να 

επεξεργάζεται τα απλά προσωπικά ή ευαίσθητα προσωπικά σας δεδοµένα όταν αυτά τα δεδοµένα πρέπει 

να συλλέγονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειµένου να µπορέσετε να συνάψετε σύµβαση 

µαζί µας (για παράδειγµα, τα στοιχεία του λογαριασµού σας, λεπτοµέρειες του µισθού / αµοιβής τα οποία 

θα χρειαστούν για την πληρωµή σας) και εάν αρνηθείτε να µας παρέχετε τα ανωτέρω δεδοµένα, το 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN  ενδέχεται να µην µπορεί να συνάψει σύµβαση µε εσάς (ή να 

συνεχίσει την εκτέλεση τυχόν υφιστάµενης σύµβαση σας) µε δική σας υπαιτιότητα. 

 

6. Ενεργή Αυτοµατοποιηµένη ή µη Παρακολούθηση  

 
6.1 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN πραγµατοποιεί αυτοµατοποιηµένη παρακολούθηση 

των δικτύων της, των συστηµάτων πληροφορικής και επικοινωνιών και των κινητών και άλλων 

συσκευών της µέσω αυτοµατοποιηµένων εργαλείων όπως λογισµικό προστασίας από κακόβουλο 

λογισµικό, φιλτράρισµα ιστότοπων και φιλτράρισµα ανεπιθύµητων µηνυµάτων. Παρακολουθεί επίσης 

και τις φυσικές της εγκαταστάσεις, για παράδειγµα µέσω της χρήσης συστηµάτων καµερών 

παρακολούθησης CCTV και ελέγχου πρόσβασης. 

6.2 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN  µπορεί επίσης να διεξάγει ορισµένες µη 

αυτοµατοποιηµένες δραστηριότητες παρακολούθησης ή µερικής αυτόµατης παρακολούθησης, όπως για 

παράδειγµα επισκοπήσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλων επικοινωνιών, καταγραφή δεδοµένων 

περιήγησης και δραστηριότητας (για παράδειγµα λήψη ή επεξεργασία δεδοµένων σε συστήµατα 

πληροφορικής), αποµακρυσµένη πρόσβαση και εκκαθάριση συσκευών και εγγραφής των πληροφοριών 
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σχετικά µε τη φυσική τοποθεσία των εργαζοµένων / εργαζοµένων (ή των συσκευών τους). Αυτά τα 

δεδοµένα θα διατηρηθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα διατήρησης. 

6.3 Λόγω αυτού του ελέγχου παρακολούθησης, όλοι οι υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι θα πρέπει να 

εξετάσουν προσεκτικά όταν κάνουν χρήση των περιουσιακών στοιχείων του ∆ιαγνωστικού Εργαστηρίου 

LABOGEN για προσωπικούς σκοπούς και λόγους, ιδιαίτερα τα συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

Λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν προσωπικά δεδοµένα, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών δεδοµένων 

άλλων, µπορεί να γίνουν γνωστά σε εµάς και πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά την χρήση τους. 

6.4 Ο πρωταρχικός σκοπός αυτής της καταγραφής είναι η προστασία του ∆ιαγνωστικού 

Εργαστηρίου LABOGEN, των υπαλλήλων και λοιπών συνεργατών του, όπως για παράδειγµα:  

α. για τη γενική λειτουργία και ασφάλεια του δικτύου, συµπεριλαµβανοµένης της ασφάλειας των δικτύων 

και πληροφοριακών συστηµάτων του εργαστηρίου, άλλων περιουσιακών στοιχείων του και της βέλτιστης 

λειτουργίας του δικτύου και των συσκευών του. 

β. προς απόδειξη επιχειρηµατικών συναλλαγών και αρχειοθέτησης, 

γ. για την καθοδήγηση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των επιδόσεων των 

υπαλλήλων, συνεργατών και των λοιπών απασχολούµενων. 

δ. για τη συµµόρφωση µε τα δικαιώµατά σας και τα δικαιώµατα άλλων υποκείµενων βάσει του ισχύοντος 

νόµου περί προστασίας δεδοµένων. 

ε. για την προστασία των εµπιστευτικών πληροφοριών του εργαστηρίου και δικαιωµάτων πνευµατικής 

ιδιοκτησίας 

στ. για τη διερεύνηση παραβιάσεων εσωτερικών πολιτικών, απάτης ή παράνοµης δραστηριότητας 

ζ. για τη διερεύνηση περιστατικών ασφαλείας και παραβιάσεων προσωπικών δεδοµένων. 

η. για την διαχείριση της οµαλής συνέχισης της λειτουργίας του εργαστηρίου (όπως η παρακολούθηση 

ηλεκτρονικών µηνυµάτων που σχετίζονται µε την εργασία µετά την αναχώρηση ή απουσία ενός 

εργαζοµένου λόγω ασθένειας ή άλλης άδειας)  

θ. για τη φυσική ασφάλεια των χώρων, οχηµάτων και περιουσιακών στοιχείων της. 

6.5 Οι δραστηριότητες παρακολούθησης είναι πιθανόν να είναι συνεχείς και σε εξέλιξη. Ωστόσο, το 

∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN δεσµεύεται να διασφαλίσει ότι σέβεται την αρχή της 

αναλογικότητας. Πριν από την ανάληψη οποιωνδήποτε επεµβατικών ενεργειών παρακολούθησης, θα 

εξετάσουµε τις εύλογες προσδοκίες σας για το απόρρητο και θα αξιολογήσουµε αν υπάρχουν λιγότερο 

επεµβατικές επιλογές. 

6.6 Πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιοδήποτε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αρχείο, έγγραφο, 

τηλεοµοιοτυπία, τηλεφωνική συνοµιλία, επικοινωνία µέσω µηνυµάτων κοινωνικής δικτύωσης ή άµεσων 

µηνυµάτων ή οποιουδήποτε άλλου είδους πληροφορία µεταδίδεται προς ή από, λαµβάνεται ή 

εκτυπώνεται από ή δηµιουργείται, καταγράφεται στα συστήµατα πληροφορικής ή / και επικοινωνιών ή / 

και στις συσκευές του εργαστηρίου ή στα περιουσιακά της στοιχεία, θεωρούνται ότι σχετίζονται µε την 

λειτουργία του εργαστηρίου και µπορούν να παρακολουθούνται από το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο 

LABOGEN, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

6.7 Οµοίως, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες µπορούν να παρακολουθούνται ή να 

συλλέγονται µε άλλο τρόπο και από άλλα περιουσιακά στοιχεία του εργαστηρίου (για παράδειγµα, µέσω 

συστηµάτων εισόδου ασφαλείας στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου). 

 

7. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδοµένων 

 
7.1 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN  φροντίζει να επιτρέπει την πρόσβαση στα προσωπικά 

σας δεδοµένα µόνο σε όσους είναι απολύτως απαραίτητο να έχουν τέτοια πρόσβαση προκειµένου να 

εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, καθώς και σε τρίτους εφόσον έχουν νόµιµο λόγο για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτά. Κάθε φορά που επιτρέπουµε σε τρίτο να έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας 

δεδοµένα, εφαρµόζουµε τα κατάλληλα µέτρα για να διασφαλίσουµε ότι τα δεδοµένα σας 

χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική και ότι διατηρείται η εµπιστευτικότητα και η 

ακεραιότητα των προσωπικών δεδοµένων. 

7.2 Στο βαθµό που απαιτείται, θα µοιραζόµαστε  τα προσωπικά σας δεδοµένα µε τρίτους 

συνεργάτες του εργαστηρίου. 

7.3 Μπορεί να χρειαστεί να παράσχουµε ορισµένα προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτους που 

παρέχουν υπηρεσίες σε εµάς,  σε µια "βάση απόλυτης αναγκαιότητας γνώσης" και σύµφωνα µε τον 

ισχύοντα νόµο περί προστασίας δεδοµένων. Για παράδειγµα, ορισµένα προσωπικά στοιχεία θα είναι 

διαθέσιµα σε εταιρείες τρίτων που µας παρέχουν υπηρεσίες όπως: παροχή συστηµάτων αποθήκευσης 

δεδοµένων, υποστήριξη µισθοδοσίας, ιατρικές, νοµικές, οικονοµικές και άλλες συµβουλές, αναφορά 

δαπανών, γενική αντιµετώπιση προβληµάτων λογισµικού / πληροφορικής ή ασφάλισης.  
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7.4 Μπορεί επίσης να αποκαλύψουµε προσωπικά δεδοµένα σε άλλα τρίτα µέρη για άλλους 

νόµιµους λόγους, όπως: 

α. Προς συµµόρφωση µε τις νόµιµες µας υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένης, όπου απαιτείται, της 

συµµόρφωσης σε νόµο, κανονισµό ή σύµβαση ή προς συµµόρφωση µε δικαστική απόφαση, ή 

ανταπόκριση σε  διοικητική ή δικαστική διαδικασία ή προς ανταπόκριση σε λοιπά αιτήµατα 

συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων, δικαστικής απόφασης ή εντάλµατος έρευνας.  

β.  Όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των δικών σας συµφερόντων ή άλλου προσώπου (π.χ. 

δικαστικές διαµάχες στις οποίες µετέχετε),  και  

γ. Σε σχέση µε την πώληση, την ανάθεση ή άλλη µεταφορά του συνόλου ή µέρους της επιχείρησής µας. 

 

8. Περίοδοι διατήρησης αρχείων δεδοµένων 

 
8.1 Τα προσωπικά δεδοµένα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνο εάν είναι 

απαραίτητα για την επίτευξη των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη της εργασίας σας στο ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο 

LABOGEN, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εργαστηρίου απέναντι σε 

τρίτους, νόµους ή άλλες θεσµοθετηµένες διαδικασίες. 

8.2 Ανάλογα µε τον τύπο των δεδοµένων, το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN διατηρεί τα 

δεδοµένα για µια περίοδο που κυµαίνεται από 1 ηµέρα έως 10 έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτή η 

περίοδος διατήρησης µπορεί να είναι µεγαλύτερη όταν απαιτείται ή επιτρέπεται από την κείµενη 

νοµοθεσία.  

8.3 Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά σας 

δεδοµένα διατηρούνται και, κατά περίπτωση, διαγράφονται µε ασφάλεια ή καταστρέφονται σύµφωνα µε 

τον νόµο. 

 

9. Τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες σας για την προστασία προσωπικών δεδοµένων 

 
9.1 Έχετε σηµαντικά δικαιώµατα ως υποκείµενα δεδοµένων υπό το πρίσµα των εφαρµοστέων για 

την προστασία προσωπικών δεδοµένων νόµων, συµπεριλαµβανοµένων των ακολούθων : 

α. ∆ικαίωµα υποβολής αιτήµατος πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδοµένα. ∆ικαιούστε να 

αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδοµένα που επεξεργαζόµαστε αλλά και να σας παρασχεθούν πληροφορίες 

σχετικά µε τον τρόπο επεξεργασίας των δεδοµένων σας από το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN. 

β. ∆ικαίωµα υποβολής αιτήµατος διόρθωσης των προσωπικών σας δεδοµένων. ∆ικαιούστε να 

προβείτε σε διόρθωση ή συµπλήρωση των προσωπικών σας δεδοµένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.   

γ. ∆ικαίωµα υποβολής αιτήµατος διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων. ∆ικαιούστε να 

ζητήσετε τη διαγραφή ορισµένων ή όλων των προσωπικών σας δεδοµένων σε συγκεκριµένες 

περιστάσεις, εάν δεν υπάρχει νόµιµος λόγος συνέχισης της επεξεργασίας από µέρους µας και υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θίγονται συµφέροντα του εργαστηρίου µας. 

δ. ∆ικαίωµα υποβολής αιτήµατος περιορισµού της επεξεργασίας. Μπορείτε να αιτηθείτε να 

περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων. Η έγκυρη αίτησή σας µας δίνει το δικαίωµα 

να αποθηκεύουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα, όχι όµως να τα επεξεργαζόµαστε περαιτέρω.  

ε. ∆ικαίωµα φορητότητας δεδοµένων. Μπορείτε να αποκτάτε και να επαναχρησιµοποιείτε τα 

προσωπικά δεδοµένα που έχετε παράσχει σε εµάς για δικούς σας σκοπούς σε διάφορες υπηρεσίες. 

∆ικαιούστε να λαµβάνετε και να µεταφέρετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο των προσωπικών σας 

δεδοµένων εύκολα και να µας ζητήσετε να τα µεταφέρουµε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

στ. ∆ικαίωµα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδοµένων. 

9.2 Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε τα δικαιώµατά σας ως υποκείµενα δεδοµένων ή 

επιθυµείτε να ασκήσετε τα δικαιώµατα σας σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα που αναφέρονται στην 

παρούσα δήλωση προστασίας, θα πρέπει να υποβάλετε γραπτώς αίτηµα (όπου είναι δυνατόν, σαφώς 

επισηµασµένο ως τέτοιο) στην Γραµµατεία του Εργαστηρίου. 

9.3 Θα πρέπει να έχετε υπόψιν ότι τα δικαιώµατα αυτά δεν είναι απόλυτα και υπάρχουν πολλές 

εξαιρέσεις, απαλλαγές, περιορισµοί και πρόσθετες ιδιότητες σχετικά µε τα δικαιώµατα των υποκειµένων 

που περιγράφονται ανωτέρω, όπως για παράδειγµα: 

α.  Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN µπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε αίτηση 

θεωρείται υπερβολική ή προδήλως αβάσιµη (για παράδειγµα, όταν έχουν υποβληθεί επανειληµµένα 

αιτήµατα).  Αν το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN προτίθεται να απαντήσει σε τέτοιο αίτηµα ούτως 

ή άλλως, θα µπορεί να χρεώσει ένα εύλογο αντίτιµο και/ή 
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β. Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN δύναται να µην απαντήσει εντός του συνηθισµένου χρονικού 

πλαισίου και να παρατείνει το χρόνο απόκρισης, όπου ένα αίτηµα είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκο.  

9.4 Υπάρχουν και άλλες ειδικές εξαιρέσεις και περιορισµοί που σχετίζονται µε τα δικαιώµατα των 

υποκειµένων των δεδοµένων. Το ∆ιαγνωστικό Εργαστήριο LABOGEN θα σας ενηµερώνει ατοµικά για 

τυχόν ειδικές εξαιρέσεις, απαλλαγές, ή περιορισµούς, µετά την υποβολή οποιασδήποτε αίτησης και εάν 

κρίνει ότι ισχύουν υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις.  

 

10. Ενηµερώσεις της Πολιτικής 

 
Η παρούσα Πολιτική µπορεί να ενηµερώνεται κατά καιρούς για να αντικατοπτρίζει τις απαραίτητες 

αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου µας. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Προστασίας των 

Προσωπικών ∆εδοµένων των Συνεργατών µας.  

 

11. Ερωτήσεις και σχόλια 

 
Σας γνωρίζουµε ότι µπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε ζήτηµα σας απασχολεί σχετικά µε την 

ασφάλεια των δεδοµένων σας µε το ∆ιαγνωστικό µας Εργαστήριο στον τηλεφωνικό αριθµό: 210-

2530535 και στο email: info@labogen.gr 

 

Υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων έχει οριστεί ο κος Στρατόπουλος Βασίλης 

email (dpo@labogen.gr) 

 

Έχετε το δικαίωµα να υποβάλετε τυχόν καταγγελία στην αρµόδια εποπτική αρχή που είναι η Αρχή 

Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ). Ωστόσο, σας ενθαρρύνουµε, πριν το 

πράξετε, να ενηµερώσετε το Εργαστήριό µας προκειµένου να εξετάσουµε και να προσπαθήσουµε να 

επιλύσουµε το ζήτηµα εσωτερικά το συντοµότερο δυνατόν. 

 

 


