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Στόχοι & Σκοποί
• Περιγραφή της σημασίας του Κανονισμού GDPR στην Υγεία
• Αναγνώριση της Σχέσης μεταξύ Υπεύθυνου και Επεξεργαστή
Προσωπικών Δεδομένων
• Ανάλυση των διαφορετικών τύπων παραβίασης δεδομένων

Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Απαρίθμησε τουλάχιστον 2 τύπους παραβίασης Δεδομένων

• Ανάλυσε τουλάχιστον 3 παραδείγματα Παραβίασης Δεδομένων
• Απαρίμησε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις όπου ιατρικά και γενετικά δεδομένα μπορουν να επεξεργαστούν
• Ανάλυσε τουλάχιστον 4 παραδείγματα επεξεργασίας ιατρικών και γενετικών δεδομένων ασθενών
• Απαρίημησε τουλάχιστον 4 αρχές
• Εξήγησε τουλάχιστον 5 δικαιώματα ασθενών βάσει Ευρωπαϊκού Δικαίου

Όροι & Λέξεις-Κλειδιά
-Παραβίαση Δεδομένων
-Δικαιώματα Ασθενών
-Αρχές Κανονισμού GDPR
-Ιατρικά Δεδομένα
-Γενετικά Δεδομένα
-Παραβίαση Εμπιστευτικότητας
-Παραβίαση Διαθεσιμότητας
-Παραβίαση Ακεραιότητας
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Τύποι Παραβιάσεως Δεδομένων
1ος “Παραβίαση

Εμπιστευτικότητας” – όταν συμβαίνει εκ
παραδρομής αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά
δεδομένα, where there is an accidental disclosure of, or access
to, personal data, που αφορά τη λήψη γνώσεων προσωπικών
δεδομένων από μια οντότητα
2ος “Παραβίαση Διαθεσιμότητας” – όταν συμβαίνει εκ
παραδρομής απώλεια δυνατότητας πρόσβασης, ‘η
καταστρόφή προσωπικών δεδομένων
3ος “Παραβίαση Ακεραιότητας” – όταν συμβαίνει μη
εξουσιοδοτημένη αλλαγή προσωπικών δεδομένων
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Παραδείγματα Παραβιάσεων Δεδομένων
• Όταν το προσωπικό παρόχει προσωπικά δεδομένα σε λάθος
αποδέκτες
• Όταν χρησιμποποιείς μη εγκεκρυμένα κανάλια για τη
μετάδοση προσωπικών πληροφοριών
• Όταν το προσωπικό αποθηκεύει πληροφορίες σε μη
εγκεκριμένες συσκευές
• Όταν ένας ανάδοχος έργου, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες
χωρίς να έχει εκ των προτέρων εξουσιοδότηση
• Όταν το προσωπικό αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα
• Όταν μια βάση δεδομένων παραβιάζεται
• Όταν το προσωπικό χάνει ΠΥ κ.α.
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Άσκηση: Ορισμός Τύπου
Παραβίασης Δεδομένων
1) Ανάλυσε και κατανόησε τα προηγούμενα
σημεία
2) Διάβασε τα παρακάτω και αναγνώρισε τις
3 παραβιάσεις
1) Ένας οργανισμός της ΕΕ με σύστημα αρχείων δικτύου, που έχει σπάνιες ασθένειες, διαχειρίζεται τη δική του υποδομή.
Κάποιος εντοπίζει ransomware μετά τη χρήση ενός προσωπικού USB stick. Επιπλέον, κανείς δεν έχει κατάλληλη πρόσβαση
σε δεδομένα από τους διακομιστές αρχείων.
2) Ένα μέλος HR στέλνει ένα email κατά λάθος σε όλους τους υποψηφίους, που έχουν απορριφθεί, για πρόσληψη με τις
διευθύνσεις email στο πεδίο cc αντί για το πεδίο bcc.
3) Ένας οργανισμός της ΕΕ υφίσταται επίθεση ransomware που έχει αντίκτυπο σε όλα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών
της ΕΕ που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης που κρυπτογραφείται. Δεν υπάρχει
διαθεσιμότητα σε αρχεια χωρίς back-up και δεν είναι δυνατή η επαναφορά των δεδομένων.
Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay

Προστασία Δεδομένων στην Υγεία

Επιπλέον, ο GDPR αναγνωρίζει τα δεδομένα που σχετίζονται με τον
τομέα υγείας ως ειδική κατηγορία δεδομένων και ορίζει τα δεδομένα
υγείας για σκοπούς προστασίας δεδομένων.
Καινοτόμες αρχές που προσφέρονται μέσω του GDPR παραμένουν
σχετικές και εφαρμόσιμες για δεδομένα υγείας και ειδικές προστασίες
προσωπικών δεδομένων υγείας.
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Υπεύθυνος, Ελεγκτής & Επεξεργαστής
Προσωπικών Δεδομένων: Η σχέση τους
Σύμφωνα με το Άρθρο 8:
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο επεξεργαστής πρέπει να
διασφαλίσουν ότι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων περιλαμβάνεται
στη διαδικασία, σωστά και εγκαίρως, σε όλα τα θέματα που σχετίζονται
με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο επεξεργαστής πρέπει να προσφέρουν
υποστήριξη στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39, παρέχοντας τους
απαραίτητους πόρους για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων και να
έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα
• Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο επεξεργαστής πρέπει να διασφαλίζουν
ότι δεν παρέχεται στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων καμία οδηγία
σχετικά με την άσκηση αυτών των καθηκόντων.
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Υπεύθυνος, Ελεγκτής & Επεξεργαστής
Προσωπικών Δεδομένων: Η σχέση τους
Σύμφωνα με το Άρθρο 8:
• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων πρέπει να αναφέρει στο υψηλότερο
επίπεδο διαχείρισης του υπευθύνου επεξεργασίας ή του επεξεργαστή.
• Τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να έρχονται σε επαφή με τον
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, για όλα τα θέματα που σχετίζονται με
την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την άσκηση των
δικαιωμάτων τους βάσει του παρόντος κανονισμού.
• Στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων πρέπει να παρέχεται
εμπιστευτικότητα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα
με τη νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών.
• Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να αναλάβει και άλλα
καθήκοντα και αρμοδιότητες.
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Γιατί Καινούργιος Κανονισμός GDPR?
• Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πληθώρα ευκαιριών για συλλογή
χρήση και ανταλλαγή δεδομένων υγείας αποδοτικότερα, π.χ.
Ενδυνάμωση ασθενών
• Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ευκαιρίες σχετικά με την κατάλληλη
αντιμετώπιση των ασθενειών τους.
• Το 2015, ειδικό Ευρωβαρόμετρο στην Προστασία Δεδομένων έδειξε
ότι οι περισσότεροι πολίτες δεν νίωθουν ασφαλίσεις ως προς το τι
συμβαίνει με τα δεδομένα τους στις μέρες μας.
• Ο νέος κανονισμός στοχεύει να το αντιμετωπίσει ενδυναμώνοντας
τους πολίτες με περισσότερα δικαιώματα και πληροφορίες.
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ΑΡΧΕΣ

ΣΗΜΑΣΙΑ

Νομιμότητα, Δικαιοσύνη και Διαφάνεια

Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των κρατών μελών και οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να είναι
διαφανείς με τους ασθενείς όσον αφορά το τι συμβαίνει στα προσωπικά τους δεδομένα

Περιορισμός Σκοπού

Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για ένα συγκεκριμένο ρητό σκοπό και δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πέραν αυτού. Θεωρείται, ωστόσο, ότι η περαιτέρω
επεξεργασία επιστημονικής έρευνας δεν είναι ασυμβίβαστη με αυτήν την αρχή.

Ελαχιστοποίηση Δεδομένων

Αυτό σημαίνει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα πρέπει να υποβάλλει μόνο
ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες των ασθενών που είναι απαραίτητες και σχετικές για τον
σκοπό για τον οποίο συλλέγουν δεδομένα

Ακρίβεια

Οι ελεγκτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι υπάρχει κατάλληλο επίπεδο ακρίβειας. Εάν όχι, ο
ελεγκτής θα πρέπει να κάνει κάθε λογικό βήμα για να το διορθώσει.

Περιορισμός Αποθήκευσης

Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν και να αποθηκευτούν μόνο για περιορισμένο χρονικό
διάστημα, εκτός από σκοπούς αρχειοθέτησης και επιστημονικής έρευνας

Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα

Η επεξεργασία των δεδομένων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να εξαλείφει τους κινδύνους για
την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.

Υπευθυνότητα

Πρόκειται για μια νέα αρχή που σχετίζεται με την εφαρμογή αρχών στο νόμο και παρέχει την
απαραίτητη απόδειξη για λογοδοσία και σεβασμό.

Περιπτώσεις που δεδομένα υγείας και γενετικά ασθενών
μπορούν να επεξεργαστούν
1

Αν ο ασθενής παράσχει ρητή συναίνεση
στην επεξεργασία των δεδομένων του

2

Εάν τα ευαίσθητα δεδομένα δηλώνουν
την ταυτότητα των ασθενών

3

Αν ειναι ζωτικού ενδιαφέροντος για τους ασθενείς

4

Για σκοπούς ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
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Περιπτώσεις που δεδομένα υγείας και γενετικά ασθενών
μπορούν να επεξεργαστούν
5

Δημόσιο Συμφέρον & Δημόσια Υγεία

6

Έλεγχος των δεδομένων των ασθενών στην απασχόληση,
την κοινωνική ασφάλιση
και το δίκαιο κοινωνικής προστασίας

7

Για άλλους λόγους που αφορούν τους ενδιαφερόμενους

8

Ιστορική έρευνα και στατιστικούς σκοπούς
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Παραδείγματα δεδομένων υγείας και
γενετικών ασθενών
1

Τα ενημερωμένα έντυπα συγκατάθεσης για
κλινικές δοκιμές λαμβάνουν τη συγκατάθεση των
ασθενών σχετικά με τη χρήση των δεδομένων τους.

2

Είναι σημαντική η ενημέρωση πως ότι αυτή
η διάταξη δύναται να δημιουργήσει ερωτήσεις όταν πρόκειται
για δημόσιες προσωπικές πληροφορίες υγείας στο Διαδίκτυο

3

Σε ιατρική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης,
όταν ο ασθενής είναι αναίσθητος.

4

Εάν ο ειδικός γιατρός χρειαστεί να ειδοποιήσει
γενικό ιατρό για την υγεία ασθενούς
δεν χρειάζεται συγκατάθεση.
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Παραδείγματα δεδομένων υγείας και
γενετικών ασθενών
5

Προστασία του πληθυσμού έναντι σοβαρής
δια-συνοριακής απειλής στην υγεία

6

Αν ο ασθενής χρειάζεται απαραίτητη θεραπεία
στον εργασιακό του τομέα (π.χ. Αναρρωτική άδεια)

7

Δεδομένα ασθενών μπορούν
να επεξεργαστούν βάσει νομικού αιτήματος

8

Ερευνητές μπορούν να αξιοποιήσουν
δεδομένα ασθενών με ρητή συγκατάθεση τους
Image by Stefan Schranz from Pixabay

Δικαιώματα Ασθενών Ενωσιακού Δικαίου

Δικαιώματα ασθενών Ενωσιακού Δικαίου

Δικαιώματα ασθενών Ενωσιακού Δικαίου

Δικαιώματα ασθενών Ενωσιακού Δικαίου

Σύνοψη
Σε αυτό το μάηθημα ο διδασκόμενος θα μπορεί να αναγνωρίσει τις αρχές προστασίας
δεδομένων που είναι οι ακόλουθες
• Νομιμότητα, δικαιοσύνη και διαφάνεια
• Περιορισμός Σκοπού
• Ελαχιστοποίηση Δεδομένων
• Ακρίβεια

• Περιορισμένη Αποθήκευση
• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
• Υπευθυνότητα

Επιπλέον, ο GDPR αναγνωρίζει τα δεδομένα που σχετίζονται με τον τομέα υγείας ως ειδική
κατηγορία δεδομένων και ορίζει τα δεδομένα υγείας για σκοπούς προστασίας δεδομένων.
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