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Η hemoglobe στο πλαίσιο της ασφαλούς διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων εφαρμόζει πολιτική που διέπεται 

από τις κατωτέρω αρχές: 

 

1/ αναγνωρίζει όλες τις τοποθεσίες όπου αποθηκεύονται προσωπικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των 

εσωτερικών διακομιστών, του cloud storage, καθώς και εκείνων που φιλοξενούνται από τρίτους παρόχους 

2/ ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Service Level Agreements των τρίτων μερών (SLA’s) και διατηρεί 

συνεργασίες κατά προτίμηση με εταιρείες που συμμορφώνονται με Πρότυπα Ασφάλειας όπως το ISO 27001 καθώς και 

Πρότυπο Επιχειρηματικής Συνέχειας ISO 22301 

3/ παρέχει σε υποκείμενους δεδομένων ειδοποιήσεις σχετικά με την χρήση των δεδομένων τους και διακόπτει την 

επεξεργασία ορισμένων εξ αυτών όσο το δυνατόν ταχύτερα από τη λήψη σχετικού αιτήματος, εφόσον δεν συντρέχουν 

λόγοι που να επιβάλλουν το αντίθετο, επί παραδείγματι νομικές ή άλλες απαιτήσεις 

4/ διορθώνει ανακρίβειες και ολοκληρώνει ασάφειες, στα προσωπικά δεδομένα, υποκειμένων όταν αυτό ζητηθεί 

5/ διαθέτει, παρακολουθεί συστηματικά και επικαιροποιεί, όταν απαιτείται, σχέδιο διαχείρισης κινδύνων που 

περιλαμβάνει εκτιμήσεις, προληπτικά μέτρα και διορθωτικές ενέργειες για το απόρρητο δεδομένων 

6/ διαθέτει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προς και από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

7/ λαμβάνει συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προσωπικών τους 

δεδομένων 

8/ συμμορφώνεται αμέσως στον περιορισμό επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, σε περιπτώσεις επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όταν αυτές δεν αφορούν εμπορικά στοιχεία καθώς και στοιχεία στατιστικής 

μελέτης 

9/ σχεδιάζει πώς να αναπτύξει την τεχνολογία, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις διαδικασίες και την οργανωτική δομή 

της, με την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή ως βασικά συστατικά στοιχεία 

10/ ελέγχει ως προς την αποτελεσματικότητα του, το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων, εικονικά, σε περίπτωση μη 

εμφάνισης πραγματικού περιστατικού 

11/ εκτελεί δοκιμές με εργαλεία τεχνολογίας για την επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας ενεργειών και μέτρων 

που λαμβάνονται στο πλαίσιο της ασφάλειας των πληροφοριακών της συστημάτων (penetration test) καθώς και για 

τον εντοπισμό τυχόν τρωτών σημείων 

12/ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές αλλά και τα υποκείμενα δεδομένων εντός προκαθορισμένων χρονικών 

διαστημάτων σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ασφάλειας 
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