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Το ΝΙΜΤΣ και ο ΓΚΠΔ 

 
 

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) είναι ένας Κανονισμός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται σε όλους τους 
οργανισμούς που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών της 
ΕΕ. 
 

Το ΝΙΜΤΣ, αναγνωρίζει την ανάγκη που υπάρχει για συμμόρφωση με το ΓΚΠΔ 
και για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων, που αφορούν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των ασθενών, των εργαζομένων, των συνεργατών και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία τους γίνεται 
με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο. 
 

Η δέσμευση για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων επεκτείνεται στα 
ανώτερα επίπεδα του Ιδρύματος και αποδεικνύεται μέσα από τις σχετικές πολιτικές 
και την παροχή των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή και την ανάπτυξη 
αποτελεσματικών τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα.  
 

Στο πλαίσιο της τήρησης των νομικών μας υποχρεώσεων, έχουμε καθιερώσει 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κατανόηση και επικαιροποίηση της χρήσης 
των προσωπικών δεδομένων, που βρίσκονται στην κατοχή του ΝΙΜΤΣ και την 
επιβεβαίωση της νόμιμης βάσης της επεξεργασίας τους. 
 
Επιπλέον, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι: 
 

 Υπάρχει πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ΝΙΜΤΣ 
η οποία έχει εγκριθεί από τη διοίκηση και έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους 
εργαζόμενους του Ιδρύματος και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με την προστασία 
δεδομένων και το ΓΚΠΔ. 

 Ο καθένας καταλαβαίνει το ρόλο που διαδραματίζει σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων και έχει λάβει εκπαίδευση, όπου χρειάζεται. 

 Έχουμε εντοπίσει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών κατηγοριών. 

 Για κάθε περίπτωση στην οποία επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, 
έχουμε ορίσει τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ. 

 Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιήσαμε το έννομο συμφέρον ως νόμιμη βάση 
επεξεργασίας, διεξήγαμε τεκμηριωμένο έλεγχο ώστε να αξιολογήσουμε τα 
οφέλη σε σχέση με τον αντίκτυπο της επεξεργασίας στο υποκείμενο των 
δεδομένων. 



 Δήλωση Ετοιμότητας για το ΓΚΠΔ                                     Δημόσιο                                                                                                      

 

Έκδοση 1                Σελίδα 2 από 2                                 Φεβρουάριος 2023  

 

 Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία μας βασίζεται στη συγκατάθεση, έχουμε 
λάβει μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι έχει δοθεί σαφής και ελεύθερη 
συγκατάθεση η οποία διατηρείται σαν αρχείο καταγραφής. 

 Έχουμε ακολουθήσει μια συνολική προσέγγιση, μέσα από ενημερώσεις για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και κοινοποίησης της πολιτικής 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι 
απαιτούμενες πληροφορίες παρέχονται σε σαφή γλώσσα κάθε φορά που 
συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα. 

 Υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες για την άμεση ανταπόκριση στα 
αιτήματα των φυσικών προσώπων, όπως η απόσυρση της συγκατάθεσης, η 
πρόσβαση και η διόρθωση. 

 Η χρονική διάρκεια που διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα ή ο τρόπος με τον 
οποίο αποφασίζουμε το χρόνο διατήρησης έχει καθοριστεί σε κάθε τομέα 
επεξεργασίας και έχει ελαχιστοποιηθεί. 

 Διατηρούμε αρχεία επεξεργασίας όπως απαιτείται από το ΓΚΠΔ. 

 Στις περιπτώσεις που αποτελούμε υπεύθυνο επεξεργασίας, όλες οι συμβάσεις 
μας με τους εκτελούντες την επεξεργασία έχουν αναθεωρηθεί ώστε να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. 

 Όλοι, όσοι εκτελούν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ΝΙΜΤΣ, 
υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, όσον αφορά τα προσωπικά 
δεδομένα. 

 Κατά περίπτωση, θα χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση εκτίμησης επιπτώσεων 
για την προστασία των δεδομένων, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις 
και τις συστάσεις του ΓΚΠΔ, καθώς επίσης και με τις σχετικές βέλτιστες 
πρακτικές. 

 Σχεδιάζουμε εξ ορισμού την προστασία των δεδομένων σε νέες ή 
τροποποιημένες υπηρεσίες και συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης της χρήσης των προσωπικών δεδομένων. 

 Έχουμε ελέγξει τις διαδικασίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σε 
περίπτωση παραβίασης προσωπικών δεδομένων. 

 Διαθέτουμε πολιτικές και άλλα μέτρα για την παροχή κατάλληλης προστασίας 
των προσωπικών δεδομένων, βάσει αξιολόγησης του κινδύνου. 

 Έχουμε ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του 
οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν ως εξής: dpo-nimts@army.gr 

 
Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε και να βελτιώνουμε τις πολιτικές και τα μέτρα 

προστασίας δεδομένων με την πάροδο του χρόνου, βάσει των νομικών απαιτήσεων 
και των αναγκών και των ασθενών, των εργαζομένων, των συνεργατών και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Γενικός Διευθυντής 


