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ΑΘΗΝΑ 17 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΗΡΑ (GDPR)

Ο Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων (GDPR) κα εφαρμοςτεί από
25.05.2018 και ςτα ιδιωτικά φαρμακεία.
Η Αρχι Προςταςίασ ΔΠΧ δεν εξαιρεί όςουσ δεςμεφονται από απόρρθτο, μεταξφ των οποίων και τουσ
φαρμακοποιοφσ.
Σφμφωνα με όςα ςυνάγονται από τον Κανονιςμό και τθν Αιτιολογικι του Ζκκεςθ, οι υποχρεϊςεισ για τουσ
φαρμακοποιοφσ- μζλθ των Φαρμακευτικϊν Συλλόγων (υπευκφνουσ επεξεργαςίασ προςωπικϊν
δεδομζνων) κα είναι περιοριςμζνεσ ςε ςχζςθ με άλλουσ επαγγελματικοφσ κλάδουσ λόγω τθσ εξ οριςμοφ
υποχρζωςθσ τιρθςθσ επαγγελματικοφ απορριτου.
Τα κυριότερα ερωτιματα που τίκενται ςχετικά με τθν επικείμενθ εφαρμογι του Κανονιςμοφ είναι τα εξισ:


Τποχρεοφμαι να τθρώ αρχείο δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ ςτο φαρμακείο μου (άρκρο 30
Κανονιςμοφ)?
Στο πλαίςιο των αρχϊν τθσ λογοδοςίασ και τθσ αυτοςυμμόρφωςθσ που ειςάγει ο νζοσ Κανονιςμόσ,
ο αδειοφχοσ φαρμακοποιόσ υποχρεοφται να τθρεί αρχείο δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ κατϋ
αρχιν για τα ευαίςκθτα δεδομζνα υγείασ (δεδομζνα αςκενϊν) τα οποία επεξεργάηεται, όχι όμωσ
για το ςφνολο των τθροφμενων προςωπικϊν δεδομζνων (π.χ. ςτοιχεία ατομικϊν επιχειριςεων
προμθκευτϊν).
Επί του ηθτιματοσ αν τελικά κεωρείται εκτεταμζνθ θ επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων από το
φαρμακείο, οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι κα απαιτθκεί θ τιρθςθ αρχείου δραςτθριοτιτων για όλα
ανεξαιρζτωσ τα δεδομζνα, κα εκδϊςει προςεχϊσ οδθγίεσ θ Ομάδα του άρκ. 29.
Η τιρθςθ του αρχείου αυτοφ δφναται ςε κάκε περίπτωςθ να εξελιχκεί ςε ζνα ιδιαιτζρωσ χριςιμο
εργαλείο οργάνωςθσ για το φαρμακείο.



Πρζπει ςτο φαρμακείο μου να προςλάβω Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων, όπωσ ορίηεται ςτο
άρκρο 37 του Κανονιςμοφ? (DPO)
Σφμφωνα με τον Κανονιςμό, θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα των αςκενϊν από
το φαρμακοποιό δεν κεωρείται ότι είναι μεγάλθσ κλίμακασ, λόγω τθσ υποχρζωςθσ απορριτου, θ
οποία δεςμεφει οφτωσ ι άλλωσ το φαρμακοποιό. Ωσ εκ τοφτου, θ πρόςλθψθ DPO ι ο οριςμόσ
κάποιου υπαλλιλου του φαρμακείου ωσ DPO είναι προαιρετικι.



Μπορεί ο αςκενισ να ζχει πρόςβαςθ ςτο τθροφμενο από το φαρμακείο αρχείο?
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Ο αςκενισ ζχει δικαίωμα να ζχει πρόςβαςθ ςτα τθροφμενα από το φαρμακείο δεδομζνα του, να
γνωρίηει για ποιουσ ςκοποφσ αυτά τυγχάνουν επεξεργαςίασ, για πόςο χρόνο διαρκεί θ
επεξεργαςία τουσ και εάν τα δεδομζνα διαβιβάηονται ςε τρίτουσ. Επιπλζον, ο φαρμακοποιόσ
οφείλει να ενθμερϊνει τον αςκενι ςχετικά με τα δικαιϊματα που προβλζπει ο Κανονιςμόσ για τα
υποκείμενα ( δικαίωμα πρόςβαςθσ, διόρκωςθσ, διαγραφισ των δεδομζνων τουσ, προςφυγισ ςτθν
αρμόδια Εποπτικι Αρχι κλπ.)


Μπορεί ο αςκενισ να ηθτιςει τθ διόρκωςθ/ διαγραφι των δεδομζνων του από το αρχείο μου?
Ναι, ο αςκενισ δικαιοφται να αιτθκεί τθ διόρκωςθ/ διαγραφι δεδομζνων που τον αφοροφν. Ο
φαρμακοποιόσ, ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ υποχρεοφται να διορκϊςει/ διαγράψει τα ςχετικά
δεδομζνα, εκτόσ φυςικά από τισ περιπτϊςεισ όπου θ διατιρθςι τουσ ζχει ωσ νόμιμθ βάςθ ζννομθ
υποχρζωςθ ι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζννομο ςυμφζρον του φαρμακοποιοφ.

*Μετά τθν επικείμενθ ψιφιςθ του εφαρμοςτικοφ νόμου του Κανονιςμοφ από τθ Βουλι, κα δοκοφν
περιςςότερεσ κατευκφνςεισ προσ τουσ φαρμακοποιοφσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ. Η Αρχι
πάντωσ δεν ζχει δϊςει επίςθμθ απάντθςθ ςτον ΦΣΑ για τθν ζκταςθ των υποχρεϊςεων των φαρμακείων.

Ζκ τθσ νομικισ Υπθρεςίασ του Φ.Σ.Α.
Σοφία Αγγζλου

2

