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Δήλωση Απορρήτου 
 

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ύψιστης σημασίας για την Siemens 
Healthineers. Η ακόλουθη Δήλωση Απορρήτου εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Siemens 
Healthineers επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και περιγράφει τα σχετικά 
δικαιώματά σας. Εάν δεν επιθυμείτε η Siemens Healthineers να συλλέγει, να επεξεργάζεται και να 
χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως περιγράφεται, μπορείτε να 
υποβάλετε την αναφορά σας ανώνυμα. Η γνωστοποίηση των δεδομένων σας προσωπικού 
χαρακτήρα είναι εθελοντική, όπως και η χρήση του συστήματος καταγγελιών. Ωστόσο, θα το 
εκτιμούσαμε εάν μας γνωστοποιούσατε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως το όνομά 
σας. Πολλές έρευνες μπορούν να διεξαχθούν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά εάν είναι γνωστή η 
ταυτότητα του καταγγέλλοντα, καθώς το άτομο που χειρίζεται την αναφορά μπορεί να 
επικοινωνήσει απευθείας με τον καταγγέλλοντα. 
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας 
 
Η Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 91052 Erlangen, Γερμανία («Siemens Healthineers») θα 
επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου και τους ισχύοντες νόμους για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα («Let Us 
Know») και οποιαδήποτε από τις επιμέρους ιστοσελίδες της.  
 
 
Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, σκοπός της 
επεξεργασίας και νομική βάση 
 
Η Siemens Healthineers δύναται να επεξεργαστεί τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν: 
 

• Στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, 
τον αριθμό τηλεφώνου που μας παρέχετε. 

• Δεδομένα περιεχομένου που μας παρέχετε. 
 
Η Siemens Healthineers επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους 
σκοπούς:  
 
Για την αναφορά συγκεκριμένων ενδείξεων παραβιάσεων συμμόρφωσης και τη διεξαγωγή εσωτερικών και 
εξωτερικών ερευνών.  
 
H επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την επίτευξη των 
προαναφερθέντων σκοπών. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού 
χαρακτήρα είναι: 

• η συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Siemens Healthineers (άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)). 

• η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της Siemens Healthineers (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)). Το έννομο συμφέρον της 
Siemens Healthineers έγκειται στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό τον εντοπισμό παραβιάσεων συμμόρφωσης και τη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών 
ερευνών. 
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• η συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων της ΕΕ (GDPR)).  

 
Cookies 
 
Χρησιμοποιούμε μόνο τα απαραίτητα cookies σε αυτή την ιστοσελίδα. Τα απαραίτητα cookies είναι 
αναγκαία για να διασφαλιστεί η λειτουργία της ιστοσελίδας. 
 
Εάν δεν επιθυμείτε να αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας, διαμορφώστε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε 
να διαγράφει όλα τα cookies από τη συσκευή σας, να μπλοκάρει όλα τα cookies ή να λαμβάνετε 
προειδοποίηση πριν την αποθήκευση ενός cookie. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας 
«Let Us Know» δεν λειτουργούν πλέον ή δεν λειτουργούν σωστά χωρίς τα cookies. 
 
Αποδέκτες και διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
 
Για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω, η Siemens Healthineers δύναται να συνεργάζεται με 
συνδεδεμένες εταιρείες και εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών και, συνεπώς, μπορεί να γνωστοποιήσει ή 
να διαβιβάσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα στους ακόλουθους αποδέκτες: 
 

• Άλλες συνδεδεμένες εταιρείες της Siemens Healthineers ή της Siemens.  

• Παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως μέρος της παροχής 
υπηρεσιών τους για την Siemens Healthineers (π.χ. παρόχους υπηρεσιών για δραστηριότητες 
συντήρησης πληροφορικής, επεξεργασία αιτημάτων, διαχείριση ταυτότητας χρηστών, φιλοξενία 
διακομιστή). 

• Δικαστήρια, διαιτητικά δικαστήρια, δημόσιες αρχές ή νομικούς συμβούλους, εφόσον αυτό είναι 
απαραίτητο για τη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση 
νομικών αξιώσεων. 

• Άλλα εμπλεκόμενα μέρη κατά τη διάρκεια των ερευνών. 
 
Ως παγκόσμια εταιρεία, η Siemens Healthineers έχει επίσης συνδεδεμένες εταιρείες σε χώρες εκτός του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) («τρίτες χώρες») και συνεργάζεται με εξωτερικούς παρόχους 
υπηρεσιών που ενδέχεται επίσης να βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Τρίτες χώρες είναι οι χώρες στις οποίες 
το εφαρμοστέο δίκαιο δεν εγγυάται το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως 
εντός του ΕΟΧ. 
 
Σε περίπτωση που οι αποδέκτες των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται σε τρίτες χώρες 
για τις οποίες η Επιτροπή της ΕΕ δεν έχει λάβει απόφαση επάρκειας, ώστε να υπάρχει επαρκές επίπεδο 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αυτές τις τρίτες χώρες, η Siemens Healthineers 
θα λάβει άλλα μέτρα για την εφαρμογή κατάλληλων εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων σας 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (GDPR). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται μόνο σε εξωτερικούς αποδέκτες 
σε τρίτες χώρες εάν, για παράδειγμα,  
 

i. έχουν συνάψει τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ με την Siemens Healthineers 
ή  

ii. έχουν εισαγάγει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αντίστοιχες εγγυήσεις, ανατρέξτε στους ακόλουθους 
συνδέσμους: 
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- Τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων της ΕΕ: https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-
countries_en 

- Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-
transfers-outside-eu/binding-corporate-rules_en 

 
Περισσότερες πληροφορίες και αντίγραφο των εφαρμοζόμενων μέτρων μπορούν να ληφθούν κατόπιν 
αιτήματος από τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens 
Healthineers.  
 
Περίοδος αποθήκευσης 
 
Η Siemens Healthineers θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο για όσο χρονικό 
διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, αυτό σημαίνει ότι οι 
προσωπικές πληροφορίες που παρείχατε θα διατηρηθούν για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της 
έρευνας και επίλυσης της αναφοράς συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης οποιωνδήποτε 
ελλείψεων διαπιστωθούν και του χειρισμού οποιωνδήποτε επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών. Τα 
δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρηθούν για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα εάν αυτό 
απαιτείται λόγω νομικών, κανονιστικών ή συμβατικών υποχρεώσεων για την τήρηση αρχείων ή εφόσον 
αυτό επιτρέπεται από το νόμο. Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα θα διαγραφούν μόλις αυτό 
απαιτείται από το νόμο ή μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία 
και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση ή επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία. Στο βαθμό που η 
Siemens Healthineers χρειάζεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου 
να εκπληρώσει μία νομική υποχρέωση ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή 
υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, η Siemens Healthineers αποθηκεύει τα δεδομένα σας προσωπικού 
χαρακτήρα μέχρι την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης ή την τεκμηρίωση των νομικών αξιώσεων. 
 
Τα δικαιώματά σας 
 
Σύμφωνα με το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ισχύει στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, 
έχετε το δικαίωμα - υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις - να: 

• λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν η Siemens Healthineers επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που σας αφορούν και, σε αυτή την περίπτωση, να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα 
σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Siemens Healthineers 
καθώς σε και άλλες πληροφορίες, 

• απαιτήσετε τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται 
σε επεξεργασία από την Siemens Healthineers, 

• ζητήσετε από την Siemens Healthineers τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα 
που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Siemens Healthineers, 

• εξασφαλίσετε από την Siemens Healthineers τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας 
προσωπικού χαρακτήρα,  

• λάβετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που έχετε παράσχει στην Siemens Healthineers σε 
δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε να 
διαβιβαστούν σε άλλον αποδέκτη, 

• να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από την Siemens 
Healthineers και, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, να αντιταχθείτε στην 
επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων σας 
προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται σε έννομα συμφέροντα. 

 
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ, ήτοι, η 
ανάκλησή σας δεν θίγει τη νομιμότητα της πραγματοποιηθείσας επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης 
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πριν την ανάκληση. Μετά την ανάκληση, η Siemens Healthineers δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα 
σας προσωπικού χαρακτήρα μόνο στο βαθμό που η Siemens Healthineers μπορεί να βασίσει την 
επεξεργασία σε άλλη νομική βάση.  
 
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε με τον Οργανισμό 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens Healthineers χρησιμοποιώντας την Πύλη 
Πληροφοριών της Siemens Healthineers στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bkms-system.net/SHS-
DP  
 
 
Επικοινωνία απορρήτου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ερωτήσεις και καταγγελίες, 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens Healthineers και ο 
Οργανισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens Healthineers παρέχουν 
υποστήριξη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με το απόρρητο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
καθώς και ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens Healthineers στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
dataprivacy.func@siemens-healthineers.com. 
 
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens Healthineers και ο 
Οργανισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens Healthineers θα καταβάλλουν 
πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια για να ανταποκριθούν και να διευθετήσουν το αίτημά σας ή την καταγγελία 
σας. Εκτός από την επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της 
Siemens Healthineers και τον Οργανισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Siemens 
Healthineers, έχετε επίσης τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική 
αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το ερώτημά σας ή την καταγγελία σας.  


