
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των μετόxων της 
εταιρείας «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» στο πλαίσιο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
της 15/07/2021.  
 
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
με το διακριτικό τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.» (εφεξής «το ΙΑΤΡΙΚΟ»), με έδρα στο 
Μαρούσι Αττικής, επί της οδού  Διστόμου αρ. 5-7 (ΑΡ. ΓΕΜΗ 0356301000, ΑΦΜ 
094129169, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), υπό την ιδιότητα της Υπευθύνου Επεξεργασίας και 
σεβόμενη τις διατάξεις της υφιστάμενης ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δη, του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, γνωστού και ως Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής 
«ΓΚΠΔ») και του Ν.4624/2019, εφεξής από κοινού «Υφιστάμενη Νομοθεσία 
Προστασίας Δεδομένων», απευθυνόμενη στους Μετόχους της αναφορικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της 15/07/2021, καθώς και για κάθε 
επαναληπτική ή μετ’ αναβολή ή κατόπιν διακοπής συνεδρίαση, παρέχει την εξής 
ενημέρωση: 
 
1. Κατηγορίες δεδομένων και σκοποί επεξεργασίας. 
 
Το ΙΑΤΡΙΚΟ συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα 
σας σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων, τον Κανονισμό 
Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Κανονισμός ΣΑΤ) και οιοδήποτε άλλο 
συναφές κανονιστικό πλαίσιο διέπει τη σύννομη διεξαγωγή της επικείμενης Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση της μετοχικής σχέσης, 
σύμφωνα με το ως άνω ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Ως επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων νοείται  κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς 
τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε 
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η 
οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, 
η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε 
άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η 
καταστροφή, Ειδικότερα, το ΙΑΤΡΙΚΟ συλλέγει και επεξεργάζεται τα εξής:  

i) Δεδομένα ταυτοποίησης και νομιμοποίησης φυσικών προσώπων, ενεργούντων 
για λογαριασμό τους ατομικά ή/και ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών ή φυσικών 
προσώπων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως μέτοχοι (εφεξής 
«Υποκείμενα»): ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, δελτίο ταυτότητας 
ή διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, ΑΦΜ, αρμόδια Δ.Ο.Υ., χώρα 
φορολογικής κατοικίας, τυχόν ειδική φορολογική αντιμετώπιση, υπηκοότητα, 
ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα ή κύριο αντικείμενο εργασιών, αριθμός 
τραπεζικού λογαριασμού, υπογραφή κ.λπ. 

ii) Στοιχεία μετοχών και δεδομένα ή μεταδεδομένα μετοχικής σχέσης: αριθμός 
μετοχών, δικαιώματα ψήφου, ειδικότερα δικαιώματα επί μετοχών, αριθμός 
μερίδας ΣΑΤ, αριθμός λογαριασμού αξιών, κωδικός αριθμός μερίδας επενδυτή 



(Κ.Α.Μ.Ε.), ποσοστό και είδος συμμετοχής, συναλλακτική δραστηριότητα επί 
μετοχών κ.λπ., στοιχεία διαφόρων αιτημάτων που υποβάλλουν κατά καιρούς 
στο ΙΑΤΡΙΚΟ.  

iii) Δεδομένα επικοινωνίας: ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση 
ταχυδρομείου, τηλέφωνο σταθερό ή/και κινητό, αριθμός fax κ.ο.κ.  

 
Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται είτε απευθείας από τους ίδιους τους Μετόχους, 
για τη διεκπεραίωση θεμάτων που τους αφορούν – οι οποίοι και θα πρέπει να 
μεριμνούν για την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, ούτως ώστε το Μητρώο 
Μετόχων να είναι πάντοτε ενημερωμένο και επικαιροποιημένο – είτε από τρίτα 
εξουσιοδοτημένα από τους Μετόχους πρόσωπα, είτε από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.»., η οποία ως 
διαχειρίστρια του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τηρεί τα στοιχεία αναγνώρισης 
Μετόχων, καθώς και λοιπές πληροφορίες που αφορούν στη μετοχική του ΙΑΤΡΙΚΟ, 
μέσω ηλεκτρονικών αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και του Κανονισμού του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.)  
 
2. Σκοποί και Νομικές βάσεις επεξεργασίας. 
 
Το ΙΑΤΡΙΚΟ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα πιο πάνω 
αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων για την εκπλήρωση νόμιμων 
σκοπών επεξεργασίας και πάντα σύμφωνα με έγκυρες νομικές βάσεις που 
θεμελιώνουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Ειδικότερα, το ΙΑΤΡΙΚΟ επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα των Μετόχων για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:  
 

• Για να είναι εφικτή η νόμιμη συμμετοχή και η άσκηση των δικαιωμάτων των 
Μετόχων στις Γενικές Συνελεύσεις, επιβεβαιώνοντας την μετοχική σας ιδιότητα.  

• Για την επικοινωνία με τους Μετόχους. 

• Για την διεξαγωγή εταιρικών πράξεων και συμβατικών υποχρεώσεων του ΙΑΤΡΙΚΟ 
προς του Μετόχους (π.χ. διανομή μερίσματος, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου),  

• Για να διαχειρίζεται και να διατηρεί το Βιβλίο Μετόχων, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες οικείες νομοθετικές διατάξεις,  

• Για τη διεκπεραίωση αιτημάτων που υποβάλλονται από τους Μετόχους στο 
πλαίσιο παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΙΑΤΡΙΚΟ (π.χ. έκδοση βεβαιώσεων) 

• Για την παροχή διευκρινίσεων και απαντήσεων επί συγκεκριμένων ερωτημάτων ή 
αιτημάτων που απευθύνονται στο ΙΑΤΡΙΚΟ από τους Μετόχους.  

• Για την συμμετοχή του ΙΑΤΡΙΚΟ ή άλλων εταιρειών του Ομίλου, σε δημοσίους και 
άλλους διαγωνισμούς.  

• Για την παρακολούθηση των συναλλαγών επί των μετοχών του ΙΑΤΡΙΚΟ.  

• Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που πηγάζουν από τη νομοθεσία για 
την πρόληψη οικονομικού εγκλήματος, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και κινδύνου απάτης.  

• Για σκοπούς διεξαγωγής εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των μετοχών της, 
λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
και του Κανονισμού Σ.Α.Τ.. 

• Για τη γνωστοποίηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών συναλλαγών υπόχρεων 
προσώπων. 



• Για τη δημοσίευση πράξεων και στοιχείων  της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών ή στην ιστοσελίδα του ΙΑΤΡΙΚΟ, όταν αυτό απαιτείται από 
το Νόμο.  

• Για την εκπλήρωση και υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων, την προάσπιση και 
εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων του ΙΑΤΡΙΚΟ (όπως στο πλαίσιο νομικών 
αξιώσεων του ΙΑΤΡΙΚΟ), εκτός εάν έναντι των εν λόγω συμφερόντων υπερισχύει 
το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων.  

• Την τήρηση ιστορικού αρχείου Μετόχων του ΙΑΤΡΙΚΟ. 
 
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για: 
 
(α) τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις του ΙΑΤΡΙΚΟ (άρθρο 6 παρ. 1 γ΄ του 
ΓΚΠΔ) και δη με το περί ανωνύμων εταιρειών κανονιστικό πλαίσιο (ν. 4548/2018), τον 
Κανονισμό ΣΑΤ (για εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες), καθώς και τις 
αποφάσεις αρχών (δημόσιων, εποπτικών, ανεξάρτητων, εισαγγελικών κ.λπ.) ή 
δικαστηρίων (τακτικών ή διαιτητικών), και εν γένει οιοδήποτε κανονιστικό πλαίσιο 
διέπει τη σύννομη λειτουργία του (λ.χ. φορολογική, ασφαλιστική νομοθεσία).  
 
(β) την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων του ΙΑΤΡΙΚΟ (άρθρο 6 παρ. 1 στ΄ του 
ΓΚΠΔ), όπως την τήρηση ιστορικού αρχείου των Μετόχων της εταιρείας, την άσκηση 
και υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων, την διενέργεια αναλύσεων και 
στατιστικών, καθώς και την προβολή της εταιρικής εικόνας και δραστηριοτήτων του 
ΙΑΤΡΙΚΟ, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που 
επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
 
(γ) για τη συμμόρφωση του ΙΑΤΡΙΚΟ με τις συμβατικές  υποχρεώσεις του προς τους 
Μετόχους (άρθρο 6 παρ. 1 β΄ του ΓΚΠΔ), όπως ενδεικτικά  η διανομή του μερίσματος 
που αναλογεί στις μετοχές τους.  
 
(δ) Η επεξεργασία πραγματοποιείται κατόπιν συγκατάθεσης  σας ως Μετόχων 
(άρθρο 6 παρ. 1 α΄ΓΚΠΔ). Σε περιορισμένες περιπτώσεις, το ΙΑΤΡΙΚΟ ενδέχεται να 
ζητήσει τη συγκατάθεσή των Μετόχων με δήλωση ή σαφή θετική ενέργεια (opt - in) 
προτού προβεί σε συγκεκριμένες επεξεργασίες των προσωπικών τους δεδομένων, 
όπως ενδεικτικά για τη χρήση φωτογραφιών τους σε έντυπο εταιρικό υλικό. Στις 
περιπτώσεις αυτές, το ΙΑΤΡΙΚΟ ως υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει πρόσθετη και 
επαρκή πληροφόρηση για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων, ώστε 
να μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα παράσχετε ή όχι τη συγκατάθεσή σας, καθώς 
και να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε με επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
dpo@iatriko.gr.Επισημαίνεται ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σας, δεν θίγει 
τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε πρότερη συγκατάθεση, πριν την 
ανάκλησή της.  
Για κάθε περαιτέρω επεξεργασία για διαφορετικούς σκοπούς από τους ως άνω, το 
ΙΑΤΡΙΚΟ θα προβεί σε νεότερη ενημέρωσή σας.  
 
3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας . 
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Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχει μόνο αρμόδια εξουσιοδοτημένο και 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΙΑΤΡΙΚΟ, καθώς και συνεργαζόμενες τρίτες 
επιχειρήσεις (πάροχοι υπηρεσιών) στο πλαίσιο διεξαγωγής μιας Γενικής Συνέλευσης, 
που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο ή έχουν δεσμευτεί συμβατικά για 
την προστασία και τη νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων που επεξεργάζονται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υφιστάμενη Νομοθεσία για τους εκτελούντες την 
επεξεργασία (αρθρ. 28 ΓΚΠΔ).  
 
Ειδικότερα,, το ΙΑΤΡΙΚΟ δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα σας:  

• σε αρμόδιες Δημόσιες ή/και Εποπτικές Αρχές και Υπηρεσίες (π.χ. Φορολογικές, 
Ελεγκτικές Αρχές), στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το εκάστοτε ισχύον νομικό 
πλαίσιο. Ως εκ τούτου, αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων σας ενδέχεται να 
καταστούν το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το 
Χρηματιστήριο Αθηνών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών κ.λπ.  

• σε Αρμόδιες Αρχές επιβολής του Νόμου ή Διοικητικές Αρχές, εφόσον αυτό 
απαιτείται από το Νόμο ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.  

• Σε λοιπούς Μετόχους του ΙΑΤΡΙΚΟ, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο νόμο.  

• Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία το ΙΑΤΡΙΚΟ εκάστοτε αναθέτει την 
εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό του, όπως για παράδειγμα σε 
παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, σε εταιρείες διαχείρισης 
βάσεων δεδομένων , σε εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, σε παρόχους 
ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, 
παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, σε παρόχους υπηρεσιών 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services), εν 
γένει παρόχους υπηρεσιών, δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες, λογιστές, 
ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, σε εξωτερικούς συμβούλους 
και συνεργάτες του ΙΑΤΡΙΚΟ.  

 
Το ΙΑΤΡΙΚΟ έχει νομίμως διασφαλίσει ότι, όσοι προβαίνουν για λογαριασμό του σε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα αμέσως 
παραπάνω, πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις 
για την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο 
ώστε η εν λόγω επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και του εκάστοτε 
ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και να διασφαλίζεται η προστασία 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.  
Σε περίπτωση που τυχόν απαιτηθεί διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σε τρίτες χώρες (σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε 
διεθνείς οργανισμούς, η εν λόγω διαβίβαση και εν γένει επεξεργασία θα διενεργείται 
πάντοτε σε συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ, καθώς εν γένει με το νομοθετικό πλαίσιο που 
αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων και μόνο εφόσον τηρούνται οι 
προϋποθέσεις και εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΓΚΠΔ, που έχουν σκοπό να 
διασφαλίζεται ότι το επίπεδο προστασίας των φυσικών προσώπων που εγγυάται ο 



ΓΚΠΔ δεν υπονομεύεται και ότι παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.  
 
4. Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας. 

  
Τα προσωπικά δεδομένα των Μετόχων που θα τύχουν επεξεργασίας από το ΙΑΤΡΙΚΟ 
στο πλαίσιο της μετοχικής ιδιότητας αυτών, θα τηρηθούν υποχρεωτικά καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εταιρικού βίου του ΙΑΤΡΙΚΟ, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο (ν. 4548/2018, ν. 4706/2020 κ.λπ.), το οποίο κρίνεται ως  απαραίτητο για την 
εκπλήρωση του ως άνω σκοπού της επεξεργασίας, λαμβάνοντας τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των δεδομένων αυτών 
και για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας των δεδομένων έναντι 
των κινδύνων π.χ. καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ αιτίας 
κοινολόγησης/προσπέλασης, μη εξουσιοδοτημένης ανάγνωσης-αντιγραφής, 
τροποποίησης ή διαγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ώστε να 
διασφαλίζεται το απόρρητο, η ακεραιότητα, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η 
αξιοπιστία των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. 
 
Με τη λήξη αυτής της διάρκειας, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως 
ορίζεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθ’ όσον απαιτείται 
για την προάσπιση δικαιωμάτων του ΙΑΤΡΙΚΟ ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης 
αρμόδιας Αρχής. 
 
5. Μέτρα Προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων των Μετόχων.  

 
Το ΙΑΤΡΙΚΟ ενσωματώνει στα συστήματα, τις πολιτικές και τις εσωτερικές διαδικασίες 
του όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της 
νομιμότητας, της αντικειμενικότητας της επεξεργασίας, της διαφάνειας, του 
περιορισμού  του σκοπού, της ελαχιστοποίησης, της ακρίβειας, του περιορισμού της 
περιόδου αποθήκευσης των δεδομένων, της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας 
και είναι σε πλήρη συμμόρφωση με όλες τις αρχές που πρέπει να διέπουν την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Μετόχων, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον ΓΚΠΔ και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Παράλληλα, 
το ΙΑΤΡΙΚΟ εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλεια στα 
συστήματα και τις διαδικασίες του, με στόχο την προστασία της εμπιστευτικότητας, 
ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς 
και την προστασία των δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη 
επεξεργασία, από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αλλοίωση, απαγορευμένη 
διάδοση ή πρόσβαση και εν γένει από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.    
 
 
6. Δικαιώματα των Μετόχων ως υποκειμένων των δεδομένων . 
 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 15-22 ΓΚΠΔ, οι μέτοχοι ως υποκείμενα των 
δεδομένων έχετε, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιώματα, 
ήτοι:  



▪ δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα δεδομένα (άρθρο 15 ΓΚΠΔ), που σας 
αφορούν και λήψη αντιγράφου αυτών,  

▪ δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς 
χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (άρθρο 20 
ΓΚΠΔ) ή δικαίωμα να ζητηθεί η διαβίβαση, μεταφορά των εν λόγω δεδομένων 
σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση και διενεργείται με 
αυτοματοποιημένα μέσα και υπό την επιφύλαξη των νομίμων δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων του ΙΑΤΡΙΚΟ για τη διακράτηση των δεδομένων. Η άσκηση 
του δικαιώματος στην φορητότητα δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των 
δεδομένων από τα αρχεία του ΙΑΤΡΙΚΟ.  

▪ δικαίωμα διόρθωσης  ή/και δικαίωμα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων 
(άρθρο 16 ΓΚΠΔ), εφόσον τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή/και ελλιπή,  

▪ δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας 
αφορούν (δικαίωμα στη λήθη) (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)  εκτός αν η τήρησή των 
δεδομένων είναι υποχρεωτική από το νόμο, ).Το ΙΑΤΡΙΚΟ έχει σε κάθε 
περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων του 
Μετόχου, εάν αυτά είναι αναγκαία για τον σκοπό τήρησης ιστορικού αρχείου 
Μετόχων, καθώς και εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι 
απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νόμιμων 
δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.  

▪ δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ), είτε επειδή 
αμφισβητείται η ακρίβεια των δεδομένων, είτε επειδή η επεξεργασία είναι 
παράνομη, είτε επειδή εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτηση των 
δεδομένων. 

▪ δικαίωμα εναντίωσης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που αποσκοπεί 
στην κατάρτιση προφίλ (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

▪ Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (ΑΠΔΠΧ), εφόσον 
θεωρείται ότι προσβάλλονται δικαιώματα των Μετόχων με οποιονδήποτε 
τρόπο και ότι η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων γίνεται κατά παράβαση 
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και δικαίωμα δικαστικής 
προσφυγής. 

 
Επισημαίνεται ότι το ΙΑΤΡΙΚΟ έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την 
ικανοποίηση αιτήματος Μετόχου, εάν ενδεικτικά η επεξεργασία είναι απαραίτητη 
για τη διατήρηση της μετοχικής ιδιότητας ή/και την κατοχή δικαιώματος ψήφου, 
για την άσκηση των δικαιωμάτων ως μετόχου του ΙΑΤΡΙΚΟ ή/και ως έχοντος 
δικαίωμα ψήφου, καθώς και για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη 
νόμιμων δικαιωμάτων του ΙΑΤΡΙΚΟ, για τη συμμόρφωση του ΙΑΤΡΙΚΟ με έννομες 
υποχρεώσεις του ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων του έναντι των Μετόχων.   
 

 
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για κάθε άλλη 
πληροφορία ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, 



μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΙΑΤΡΙΚΟ στα 
παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: 
 
Φιλαδελφέως & Κεφαλαρίου 1 
Κηφισιά, 14562 
Τηλ. : 210 6287202, 2106287000 
Fax : 210 6287050 
Email : dpo@iatriko.gr 
 
Υπό τον όρο ότι το αίτημά σας είναι βάσιμο και επαρκώς τεκμηριωμένο, η 
ικανοποίησή του θα λάβει χώρα εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εκτός 
εάν λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού εκκρεμών αιτημάτων κριθεί αναγκαία 
η παράταση του ως άνω διαστήματος κατά δυο (2) επιπλέον μήνες, οπότε και θα 
ενημερωθείτε ανάλογα. 
 
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Email: 
contact@dpa.gr). 
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