
Με το παρόν θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το πως η MedNet Greece επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που 

συλλέγονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης στους χώρους των γραφείων μας στην Αθήνα (Περγάμου 3, Νέα Σμύρνη), 

όπου από τις καταγραφές είναι δυνατή η ταυτοποίηση φυσικών προσώπων.    

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και πως μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας;  

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι είναι η ΜΕΝΤΝΕΤ Ελλάς Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Υπηρεσιών, 

οδός Περγάμου αρ 3, 17121 Νέα Σμύρνη, Αθήνα, Τηλ.: +30 2109307900, Fax: +30 210 9307601, info@mednet.com.gr. Αν 

έχετε ερωτήσεις σε σχέση με την παρούσα ενημέρωση και για το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, 

μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας στο dpo@mednet.com.gr.  

  

Για ποιους σκοπούς, και δυνάμει ποιας νομικής βάσης θα επεξεργασθούμε τα δεδομένα σας; 
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας σε συμμόρφωση προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων (ΓΚΠΔ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τους λοιπούς εφαρμοστέους εθνικούς νόμους και κανονισμούς 

(περιλαμβανομένης της Οδηγίας 1/2011 της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη “Χρήση 

συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών”).   

  

Χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων μας [άρθρο 6(1)(στ) του ΓΚΠΔ], 

προς διασφάλιση της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας. Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του 

προσωπικού, των εγκαταστάσεων και των αντικειμένων εντός αυτών.  

  

Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης αποσκοπεί στην προστασία του κτηρίου, των αγαθών και των ανθρώπων. Επομένως, οι 

καταγραφές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων (π.χ. διαρρήξεις ή δόλια φθορά 

ιδιοκτησίας).  

  

Που χρησιμοποιούμε σύστημα βιντεοεπιτήρησης και πως λειτουργεί το σύστημα;  
Έχουμε εγκαταστήσει κάμερα στην όψη του κτηρίου με στόχευση στο χώρο στάθμευσης οχημάτων ακριβώς μπροστά από 

την κύρια είσοδο του κτηρίου των γραφείων μας, στο ισόγειο με στόχευση προς τη θύρα εισόδου και τον ανελκυστήρα, στη 

νοτιοανατολική πλευρά του κτηρίου με στόχευση προς τη θύρα του υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων, και στον οπίσθιο 

ακάλυπτο χώρο με στόχευση στην πίσω είσοδο του ισογείου. Χρησιμοποιούμε αποκλειστικώς σταθερές κάμερες, 

ρυθμισμένες σε σταθερή γωνία λήψης και δεν καταγράφουν ήχο. Λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα – π.χ. πινακίδες – για τη 

σήμανση αυτών. Οι κάμερες λειτουργούν επί εικοσιτετράωρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα (24/7). Οι καταγραφές 

διαβιβάζονται στον εξωτερικό διαχειριστή του συστήματος (βλ. κατωτέρω).  

  
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;  
Τις κάμερες έχει εγκαταστήσει και διαχειρίζεται εξωτερικός ειδικευμένες πάροχος υπηρεσιών, την εταιρεία Netizen Security 

S.A. [οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 181, Δραπετσώνα, Πειραιάς, Τ.Κ. 18648, E: info@netizensecurity.gr, Τηλεφωνικό 

Κέντρο: +30210 408 28 04, Fax: +30 210 408 28 06]. Πρόσβαση στις καταγραφές των καμερών έχουν λίγα μόνον μέλη του 

προσωπικού μας από το Τμήμα Πληροφορικής.  

Επιπροσθέτως, το τηρούμενο υλικό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες 

δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης 

πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και 

αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον 

δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της 

πράξης. 

  

Για ποιο χρονικό διάστημα θα επεξεργασθούμε τα δεδομένα; 
Τηρούμε τα δεδομένα για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο 

διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα 

ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων 

συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.. Σε περίπτωση 

  

  

  

  

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του 

συστήματος βιντεοεπιτήρησης 



που συντρέχει νόμιμος λόγος περαιτέρω διατήρησης των καταγραφών ή σε περίπτωση που μας ζητηθεί να τα προωθήσουμε 

στην Αστυνομία ή σε άλλε Αρχές, θα λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους 

εφαρμοστέους νόμους.  

  

Ποια δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο δεδομένων; 
Ως υποκείμενα των δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

 Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να 
λάβετε αντίγραφο αυτής.  

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

 Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία. Επειδή επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας 
για την εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων μας, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή για λόγους που 
σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στην περίπτωση αυτή θα παύσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα 
σας, εκτός αν είμαστε σε θέση να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι 
υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υποστήριξη νομικών αξιώσεων 

 Δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη): έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας. 
 

Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το dpo@mednet.com.gr για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή με επιστολή στην 

ταχυδρομική μας διεύθυνση υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας.  

 

Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε 

στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας 

δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα 

να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι 

η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της 

επεξεργασίας, η οποία προϋποθέτει την ολοκλήρωση της εξέτασης του αιτήματος και την αποδοχή αυτού, εφόσον 

πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός 

των προθεσμιών που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 (GDPR). 

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, 

έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.  

Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

(Στοιχεία επικοινωνίας) 

Δ/νση: Κηφισίας 1-3, Ταχυδρομικός Κώδικας: 115 23, Αθήνα,  

Tηλ. 2106475600,  

Email: contact@dpa.gr   

Website: www.dpa.gr  Τα δικαιώματά μουΥποβολή καταγγελίας 
 

 

 

http://www.dpa.gr/

