
 
 

 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ & ΑΠΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Ο παρών Ιστοχώρος του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
Εκπαιδεύσεως (εφεξής: 424 ΓΣΝΕ ή Νοσοκομείο) αναγνωρίζει και σέβεται το 
δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, 
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν. 4624/2019. Το παρόν 
κείμενο πολιτικής περιγράφει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων των χρηστών 
κατά την επίσκεψη ή χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας. Ο 
επισκέπτης του Ιστοχώρου μας ή/και χρήστης των υπηρεσιών μας οφείλει να 
διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών 
του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε, εξακολουθεί να κάνει χρήση, 
σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών 
του δεδομένων από το Νοσοκομείο. 

 
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας 
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το 424 ΓΣΝΕ, το οποίο έχει έδρα στην 

Περιφερειακή Οδός Ν. Ευκαρπία, Τ.Κ.:56429, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο: 2310381000 
Email: 424_gsne@army.gr  

 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): 
 
Το Νοσοκομείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος 

παρακολουθεί τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό 2016/679 και άλλες διατάξεις 
σχετικά με την προστασία δεδομένων. 

 
Τα στοιχεία επικοινωνίας του είναι τα εξής: 
Τηλέφωνο: 2310381040 
Email: 424-gsne-dpo@army.gr  
 
Νομοθετικό πλαίσιο: 
 

 Νόμος 4624/2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
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χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου2016 & άλλες διατάξεις. 
 

 Κανονισμός (Ε.Ε.) 679/2016: Για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα & για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών & την κατάργηση της Οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 
 

 Οδηγία (E.Ε.) 2016/680: Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές 
για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών 
αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων & για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών & την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 
2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 
 Ν. 2472/1997 [Φ.Ε.Κ. 50/10.4.1997, τ. Α’]: Προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 

 Ν.3418/2005: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας 

 

 

 

 

 

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
Υπουργείο Υγείας: www.moh.gov.gr/articles/gdpr 
 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/law/law–topic/data–protection_el 
 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: www.dpa.gr 
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