
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

μέσω κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης (CCTV) 

 

 

1. Σκοποί και νόμιμη βάση της επεξεργασίας 

Η εταιρεία WIN MEDICA Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «WINMEDICA») σας ενημερώνει ότι χώροι της Εταιρείας 
παρακολουθούνται και μαγνητοσκοπούνται με σκοπό: 
(α) την πρόληψη και τον εντοπισμό τυχόν αξιόποινων πράξεων· 
(β) τη διαχείριση τυχόν καταγγελιών ή αιτημάτων· 
(γ) τη διασφάλιση της ασφάλειας των δικών μας και δικών σας περιουσιακών στοιχείων, καθώς και εκείνων των 
συνεργατών, πελατών και προμηθευτών μας· 
(δ) τη διασφάλιση της τήρησης των πολιτικών και διαδικασιών μας· 
(ε) τη συνδρομή σε έρευνες σχετικά με τυχόν παράπτωμα ή παράπονο· 
(στ) τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών μας και 
(ζ) τη διασφάλιση της τήρησης των νόμων και πολιτικών μας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας. 
Όλα τα παραπάνω, εκτός από τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, 
αποτελούν, επίσης, και τη νομική βάση στην οποία στηρίζεται η σχετική επεξεργασία (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ᾽ 
Κανονισμός ΕΕ 2016/679, εφεξής «ΓΚΠΔ»). 
Θα ενημερώνεστε με σχετική σήμανση (πινακίδα) για τα σημεία συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων 
μέσω CCTV. Το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα, σε καθημερινή βάση και 
καταγράφει μόνο εικόνα.   
 

2. Επεξεργασία των δεδομένων 

Η εταιρεία μπορεί να συλλέξει δεδομένα που προκύπτουν από εγγραφές σε DVD ή ακίνητες 
εικόνες/φωτογραφίες, εφόσον βρίσκεστε στο οπτικό πεδίο του συστήματος παρακολούθησης. Τα δεδομένα 
αυτά αφορούν τις δραστηριότητές σας, το πρόσωπό σας, τα στοιχεία κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας και 
άλλες οπτικές πληροφορίες για εσάς που καταγράφονται στο σύστημα.  
Η WINMEDICA μεριμνά ότι δεν παραβιάζεται η αυξημένη προσδοκία προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ατόμων 
που καταγράφονται και ότι δεν υφίσταται πιθανότητα σχετικής παραβίασης αυτής στο μέλλον, τηρουμένων 
όλων των απαιτήσεων της ισχύουσας ελληνικής, ευρωενωσιακής και διεθνούς νομοθεσίας. 
Η Εταιρεία καταβάλλει, επίσης, κάθε δυνατή προσπάθεια ότι οι εικόνες που εγγράφονται σε DVD / ψηφιακές 
εγγραφές αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών και, εν συνεχεία, διαγράφονται, εκτός εάν 
απαιτείται η διατήρησή τους συνεπεία δικαστικής έρευνας για τη διάπραξη τυχόν ποινικών αδικημάτων (π.χ. 
κλοπής) ή οιασδήποτε άλλης αστικής ή ποινικής δικαστικής διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η Εταιρεία  
δύναται να διατηρεί τις εικόνες στις οποίες έχει καταγραφεί το οικείο περιστατικό έως τριάντα (30) ημέρες (εάν 
αφορά την ίδια την Εταιρεία) ή επί τρεις (3) μήνες (εάν το συμβάν αφορά τρίτον). Η περίοδος αυτή μπορεί να 
διαφοροποιηθεί, αναλόγως της συγκεκριμένης περίπτωσης, ιδίως δε για ποινικές ή αστικές δίκες, αυτό θα 
μπορούσε να συνεπάγεται ότι τα προσωπικά  δεδομένα  θα διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την αμετάκλητη 
εκδίκαση της οικείας υπόθεσης. Όταν τα δεδομένα δεν θα απαιτούνται πλέον για τους ως άνω δικαστικούς 
σκοπούς, θα προχωρήσουμε στη διαγραφή τους. 
 

3. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία; Ποιος μπορεί να δει τα δεδομένα μου; 
Κάθε πληροφορία που συλλέγεται από το σύστημα CCTV θα εξετάζεται σε αυστηρά περιορισμένο χώρο και μόνο 
από το αρμόδιο προσωπικό. Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας είναι 
υπεύθυνος για τη συστηματική παρακολούθηση μέσω καμερών ασφαλείας των εγκαταστάσεων της εταιρείας, 
έχοντας πρόσβαση στο καταγεγραμμένο υλικό και δυνατότητα επεξεργασίας και ρύθμισης της καταγραφής. 
Πρόσβαση στο υλικό που καταγράφεται απευθείας έχουν, επίσης, οι υπάλληλοι της εταιρείας που εργάζονται 
στο τμήμα ΙΤ. 



Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβασθούν για τους ως άνω σκοπούς προς ρυθμιστικές, δημόσιες ή δικαστικές 
αρχές, άτομα που έχουν υποστεί σωματική βλάβη, παράνομη βία, κλοπή περιουσιακών στοιχείων ή άλλο ποινικό 
αδίκημα, σε φορείς παροχής υπηρεσιών που δύνανται να συνδράμουν σε οποιαδήποτε έρευνα ή δικαστική 
δίωξη, σε άτομα που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα και τους ασφαλιστικούς τους φορείς. Δεν 
αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σε οιονδήποτε άλλο εκτός από όσους αναφέρονται παραπάνω, εκτός 
εάν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Δε διαθέτουμε ή 
πωλούμε τα προσωπικά δεδομένα σας. 
Τα προσωπικά σας δεδομένα δε διαβιβάζονται ούτε αποθηκεύονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
αρμόδιο προσωπικό της Εταιρείας δύναται σε εξαιρετικά περιορισμένες περιπτώσεις να έχει πρόσβαση σε 
προσωπικά δεδομένα εφόσον ευρίσκεται εκτάκτως εκτός ΕΕ, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Σε 
εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, εκείνοι στους οποίους ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά 
δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησής μας ενδέχεται να βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις θα τηρηθεί πιστά η σχετική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 

4. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων 

Η WINMEDICA μεριμνά για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε 
τεχνολογίες και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 
χρήση ή αποκάλυψη. Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση και 
εντός ελεγχόμενων εγκαταστάσεων. 
 

5. Τα δικαιώματά σας 

Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data 

Protection Officer) της εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@winmedica.gr, προκειμένου να ασκήσετε τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 15-22 ΓΚΠΔ δικαιώματά σας και ειδικότερα:  
α. Να ζητήσετε να πληροφορηθείτε εάν μέσω της WINMEDICA συλλέγονται δεδομένα σας προσωπικού 
χαρακτήρα καθώς και ποια είναι αυτά.  
β. Να έχετε πρόσβαση σε αυτά ή να ζητήσετε αντίγραφο αυτών (τηρώντας τις νόμιμες προϋποθέσεις).  
γ. Να αιτηθείτε τη διόρθωση ή συμπλήρωση αυτών των δεδομένων εφόσον θεωρείτε ότι είναι λανθασμένα ή 
ελλιπή.  
δ. Να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, η WINMEDICA θα προβεί 
στη διαγραφή τους, εκτός αν υφίσταται κάποιος από τους νόμιμους λόγους βάσει των οποίων δικαιούται να τα 
διατηρήσει.  
ε. Να υποβάλετε ενστάσεις για το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή να ζητήσετε να 
περιορισθεί η επεξεργασία τους, υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις.  
στ. Nα αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας (στη σπάνια περίπτωση που αυτή είναι απαραίτητη) 
ζ. Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, εν προκειμένω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής: https://www.dpa.gr).  
 

WIN MEDICA Α.Ε. 
Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Χαλάνδρι Αττικής - 15238 - Ελλάδα. 
Τηλέφωνο: +30 210 744 88 821 - Ε-mail: info@winmedica.gr 

 

Επικοινωνία για ζητήματα προσωπικών δεδομένων: dpo@winmedica.gr 

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ: Η παρούσα ενδέχεται να επικαιροποιείται με την πάροδο του χρόνου. Σας ενθαρρύνουμε να 
παραμένετε ενήμεροι για τυχόν τροποποιήσεις. 
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