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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Α' ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ

Επωνυμία: Oxy Air ΕΠΕ
Δραστηριότητα: Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Διεύθυνση: Παπαρσένη 6 - Πολύγωνο - 11522 Αθήνα
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Αναστασία Κωτσιοπούλου, Παναγιώτης Κωτσιόπουλος
Τηλ. 21.06420983
Fax: 21.06420369
E-mail: data.protection@oxyair.gr
Internet: www.oxyair.gr

B' ΣΚΟΠΟΙ  ΤΗΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  -  ΝΟΜΙΚΗ  ΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Β1 Αρχείο πελατών λιανικής μέσω ΕΟΠΥΥ
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι:
 Η εξυπηρέτηση των πελατών και η παροχή προς αυτούς των κατάλληλων συσκευών και άλλων ειδών

που έχουν ανάγκη
 Η υπενθύμισή τους σχετικά με τη λήξη ισχύος των ιατρικών τους γνωματεύσεων
 Η ηλεκτρονική διαβίβαση στον ΕΟΠΥΥ εκτελέσεων των γνωματεύσεων. 
 Η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών τους με την Εταιρία (τιμολογήσεις & πληρωμές) σε

περίπτωση που υπάρχουν (μη μηδενικό ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου)
Νομική βάση για την επεξεργασία: 
 Συγκατάθεση του υποκειμένου των  δεδομένων σε  χρήση  των δεδομένων για  τακτικές  κατ'  οίκον

επισκέψεις εκπροσώπων της Εταιρίας 
 Εκτέλεση σύμβασης  (υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ

ΕΟΠΥΥ και Εταιρίας) 
 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του  υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (παροχή υπηρεσιών

υγείας στο υποκείμενο των δεδομένων)
 Έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου (διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Oxy Air από τον ΕΟΠΥΥ

ή από πελάτες της σε περιπτώσεις μη μηδενικής συμμετοχής τους)

Β2 Αρχείο πελατών λιανικής εκτός ΕΟΠΥΥ
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι:
 Η εξυπηρέτηση των πελατών και η παροχή προς αυτούς των κατάλληλων συσκευών και άλλων ειδών

που έχουν ανάγκη
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 Η υπενθύμισή τους σχετικά με τη λήξη ισχύος των ιατρικών τους γνωματεύσεων
 Η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών τους με την Εταιρία (τιμολογήσεις & πληρωμές)
Νομική βάση για την επεξεργασία: 
 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για επεξεργασία στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται

στα  φορολογικά  παραστατικά  και  πιθανώς  για  τακτικές  κατ'  οίκον  επισκέψεις  εκπροσώπων  της
Εταιρίας

 Εκτέλεση σύμβασης (υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση συμβάσεων με πελάτες
που ενοικιάζουν εξοπλισμό)

 Συμμόρφωση με  έννομη  υποχρέωση της  Εταιρίας  (υποχρέωση της  Εταιρίας  έναντι  φορολογικών
αρχών για τήρηση και επεξεργασία δεδομένων πελατών για φορολογικούς ελέγχους και απόδοση
ΦΠΑ)

 Διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του  υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου (Παροχή υπηρεσιών
υγείας στο υποκείμενο των δεδομένων)

 Έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου (Διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες
της εκτός ΕΟΠΥΥ)

Β3 Αρχείο πελατών χονδρικής
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι:
 Η ομαλή εξέλιξη των παραγγελιών των πελατών
 Η παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών τους με την Εταιρία (τιμολογήσεις & πληρωμές)
Νομική βάση για την επεξεργασία: 
 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για επεξεργασία στοιχείων που δεν περιλαμβάνονται

στα φορολογικά παραστατικά
 Εκτέλεση σύμβασης (υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης/ συμφωνίας

μεταξύ πελάτη χονδρικής και Oxyair)
 Συμμόρφωση με  έννομη  υποχρέωση της  Εταιρίας  (υποχρέωση της  Εταιρίας  έναντι  φορολογικών

αρχών για τήρηση και επεξεργασία δεδομένων πελατών για φορολογικούς ελέγχους και απόδοση
ΦΠΑ)

 Έννομο συμφέρον της Εταιρίας ή τρίτου (διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες
χονδρικής)

Β4 Αρχείο προμηθευτών
Σκοπός της επεξεργασίας είναι:
 Η τήρηση  αρχείου  των  προμηθευτών  και  η   παρακολούθηση  των  οικονομικών  συναλλαγών  της

εταιρίας μαζί τους
 Ο υπολογισμός του συμψηφιζόμενου ΦΠΑ
 Η ανταπόκριση σε σχετική απαίτηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO9001 που τηρεί η

εταιρία
Νομική βάση για την επεξεργασία: 
 Απαιτείται  συναίνεση  προμηθευτών  για  τήρηση  των  δεδομένων  τους  και  πέραν  του  χρονικού

διαστήματος εκτέλεσης παραγγελιών που έχουν δοθεί από την Εταιρία 
 Εκτέλεση σύμβασης (υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης/ συμφωνίας

μεταξύ προμηθευτή και Oxyair)
 Συμμόρφωση με  έννομη  υποχρέωση της  Εταιρίας  (υποχρέωση της  Εταιρίας  έναντι  φορολογικών

αρχών για τήρηση και επεξεργασία δεδομένων προμηθευτών για φορολογικούς ελέγχους)
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 Έννομο  συμφέρον  της  Εταιρίας  ή  τρίτου  (Διαφύλαξη  των  συμφερόντων  της  Εταιρίας  έναντι
προμηθευτών)

Β5 Αρχείο εργαζομένων
Σκοπός της επεξεργασίας είναι
 Η τήρηση του αρχείου των εργαζομένων και η επεξεργασία του σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 Η ανταπόκριση σε σχετική απαίτηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας  ISO9001 που τηρεί η

εταιρία
Νομική βάση για την επεξεργασία: 
 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων στην

τήρηση  δεδομένων  και  πέραν  των  υποχρεωτικών  από  το  ισχύον  νομικό  πλαίσιο  (εκπαιδεύσεις,
αξιολογήσεις))

 Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (τήρηση δεδομένων για την ομαλή εργασιακή
σχέση μεταξύ της εταιρίας και των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις)

 Επεξεργασία  απαραίτητη  για  τη  συμμόρφωση  με  έννομη  υποχρέωση  της  Εταιρίας  με  βάση  το
ελληνικό δίκαιο  (υποχρέωση της Εταιρίας έναντι  φορολογικών αρχών και  αρχών σχετικών με τις
σχέσεις εργασίας για τήρηση και επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων για ελέγχους και απόδοση
κρατήσεων)

 Διαφύλαξη  ζωτικού  συμφέροντος  του   υποκειμένου  των  δεδομένων  ή  άλλου  (διαφύλαξη  των
συμφερόντων των εργαζομένων  έναντι δυσμενών αποφάσεων της Εταιρίας που τους αφορούν)

 Έννομο  συμφέρον  της  Εταιρίας  ή  τρίτου  (Διαφύλαξη  των  συμφερόντων της  Εταιρίας  έναντι  μη
σύννομων απαιτήσεων εργαζομένων)

Β6 Αρχείο υποψηφίων εργαζομένων
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξέταση του ενδεχομένου απασχόλησης των υποκειμένων των δεδομένων
στην Εταιρία
Νομική βάση για την επεξεργασία: 
 Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων (απαραίτητη για την επεξεργασία από την Εταιρία

των δεδομένων των υποκειμένων τους)

Γ' ΈΝΝΟΜΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΤΡΙΤΟΥΣ 

Γ1 Πελάτες λιανικής μέσω ΕΟΠΥΥ
Διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Oxy Air από τον ΕΟΠΥΥ ή από πελάτες της σε περιπτώσεις μη μηδενικής
συμμετοχής τους

Γ2 Πελάτες λιανικής εκτός ΕΟΠΥΥ
Διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες της εκτός ΕΟΠΥΥ

Γ3 Πελάτες χονδρικής
Διασφάλιση τυχόν απαιτήσεων της Εταιρίας από πελάτες χονδρικής
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Γ4 Προμηθευτές
Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι προμηθευτών

Γ5 Εργαζόμενοι
Διαφύλαξη των συμφερόντων της Εταιρίας έναντι μη σύννομων απαιτήσεων εργαζομένων

Δ' ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Δ1 Αρχείο πελατών λιανικής μέσω ΕΟΠΥΥ
Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν (για περιπτώσεις μη μηδενικής συμμετοχής του ασφαλισμένου

Δ2 Αρχείο πελατών λιανικής εκτός ΕΟΠΥΥ
Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν

Δ3 Αρχείο πελατών χονδρικής
Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν

Δ4 Αρχείο προμηθευτών
Φορολογικές αρχές εφόσον ζητηθούν

Δ5 Αρχείο εργαζομένων
 Κατά τόπους Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης
 Αρμόδια ασφαλιστικά ταμεία
 Φορολογικές αρχές

Δ6 Αρχείο υποψηφίων εργαζομένων
Τα δεδομένα του αρχείου δεν μεταβιβάζονται

Ε' ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ε1 Αρχείο πελατών λιανικής μέσω ΕΟΠΥΥ
Δεδομένα πελάτη λιανικής μέσω ΕΟΠΥΥ διαγράφονται μετά από αίτημά του (διαδικασία GDPR-Δ06) και
εφόσον:
 Δεν υπάρχει νομική δέσμευση για τη διατήρησή τους (π.χ. φορολογικά παραστατικά)
 Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν τη συνεργασία πελάτη με την Oxy Air

Ε2 Αρχείο πελατών λιανικής εκτός ΕΟΠΥΥ
Δεδομένα πελάτη λιανικής εκτός ΕΟΠΥΥ διαγράφονται μετά από αίτημά του (διαδικασία GDPR-Δ06) και
εφόσον:
 Δεν υπάρχει νομική δέσμευση για τη διατήρησή τους (π.χ. φορολογικά παραστατικά)
 Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν τη συνεργασία πελάτη με την Oxy Air
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Ε3 Αρχείο πελατών χονδρικής
Δεδομένα πελάτη χονδρικής διαγράφονται μετά από αίτημά του (διαδικασία GDPR-Δ06) και εφόσον:
 Δεν υπάρχει νομική δέσμευση για τη διατήρησή τους (π.χ. φορολογικά παραστατικά)
 Δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν τη συνεργασία πελάτη με την Oxy Air

Ε4 Αρχείο προμηθευτών
Δεδομένα προμηθευτή διαγράφονται μετά από αίτημά του (διαδικασία GDPR-Δ06) και εφόσον:
 Δεν υπάρχει νομική δέσμευση για τη διατήρησή τους (π.χ. φορολογικά παραστατικά)
 Δεν υπάρχουν οικονομικές ή άλλες εκκρεμότητες που αφορούν τη συνεργασία πελάτη με την Oxy

Air

Ε5 Αρχείο εργαζομένων
Τα δεδομένα του αρχείου εργαζομένων δεν διαγράφονται παρά μόνον μετά από αίτημα του υποκειμένου
των δεδομένων και εφόσον η εργασιακή σχέση μεταξύ εργαζομένου και Εταιρίας έχει διακοπεί οριστικά και
μόνον στα στοιχεία ΙΒΑΝ, εκπαιδεύσεων και αξιολογήσεων

Ε6 Αρχείο υποψηφίων εργαζομένων
Αποθήκευση μέχρι να αποπερατωθεί η αξιολόγηση του υποψήφιου εργαζομένου ή μέχρι την ανάκληση της
συγκατάθεσης που παρέχεται από το υποκείμενο των δεδομένων, όποιο είναι νωρίτερο

ΣΤ' ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΠΑΡΟΧΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΚΗ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΤ1 Αρχείο πελατών λιανικής μέσω ΕΟΠΥΥ
Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Εταιρίας

ΣΤ2 Αρχείο πελατών λιανικής εκτός ΕΟΠΥΥ
Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση συμβάσεων με πελάτες που ενοικιάζουν εξοπλισμό

ΣΤ3 Αρχείο πελατών χονδρικής
Υποχρέωση επεξεργασίας για την ομαλή υλοποίηση της σύμβασης/ συμφωνίας μεταξύ πελάτη χονδρικής και
Oxyair

ΣΤ4 Αρχείο προμηθευτών
Υποχρέωση επεξεργασίας  για  την  ομαλή  υλοποίηση  της σύμβασης/  συμφωνίας μεταξύ  προμηθευτή και
Oxyair

ΣΤ5 Αρχείο εργαζομένων
Τήρηση και επεξεργασία δεδομένων για την υλοποίηση της εργασιακής σύμβασης μεταξύ της εταιρίας και
των εργαζομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
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Ζ' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 Η Εταιρία δεν προτίθεται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό
 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει στην Εταιρία αίτημα για πρόσβαση και διόρθωση ή

διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή για περιορισμό της επεξεργασίας, ή για αντίταξη στην
επεξεργασία, ή για χρήση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων που το αφορούν

 Όταν  η  επεξεργασία  βασίζεται  σε  συγκατάθεσή  του,  το  υποκείμενο  των  δεδομένων  έχει  δικαίωμα  να
ανακαλέσει τη συγκατάθεση οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη
συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της, 

 Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλει καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού  Χαρακτήρα  για  κάθε  υπόθεση  που  κατά  την  κρίση  του  παραβιάζει  τις  διατάξεις  του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

 Η  Εταιρία  δεν  λαμβάνει  αυτοματοποιημένες  αποφάσεις  που  σχετίζονται  με  δεδομένα  προσωπικού
χαρακτήρα
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