
Προστασία προσωπικών δεδομένων 

 

Ο Οργανισμός healthAbility έχει 
δεσμευτεί να προστατεύει το 
απόρρητό σας και τις αρχές του 
Νόμου 1988 περί Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων και του 
Νόμου 2012 περί Τροποποίησης 
Απορρήτου (Ενίσχυση της 
προστασίας της προσωπικής ζωής). 

 

Αυτή η Πολιτική Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων διέπει τον 
τρόπο με τον οποίον το 
healthAbility συλλέγει, 
χρησιμοποιεί, διατηρεί και 
αποκαλύπτει οποιεσδήποτε 
δεδομένα συλλέγονται. Αυτή η 
πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων ισχύει για τον Ιστότοπό 
μας στο Διαδίκτυο και για όλες τις 
υπηρεσίες που προσφέρει το 
healthAbility. 

 

Διαθέτουμε συστήματα και 
διαδικασίες που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με αυτή τη 
νομοθεσία. 

Συλλογή Προσωπικών 
Δεδομένων 

Το healthAbility συλλέγει μόνο 
προσωπικά δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για να διασφαλίσει το 
ότι μπορούμε να σας παρέχουμε 
μια ωφέλιμη και κατάλληλη 
υπηρεσία. 

Χρήση και Αποκάλυψη 
Προσωπικών 
Δεδομένων  

Το healthAbility χρησιμοποιεί τα 
προσωπικά σας δεδομένα μόνο 
για το σκοπό που συλλέχθηκαν. 

Δεν χρησιμοποιούμε ούτε 
αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας 
δεδομένα εκτός εάν απαιτείται ή 
επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Για 
παράδειγμα, για να αποτρέψουμε ή 
να μειώσουμε μια απειλή για την 
υγεία ή τη ζωή τη δική σας ή των 
άλλων. 

 

Θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας 
για να κοινοποιήσουμε τα 
προσωπικά σας δεδομένα, όπως 
όταν σας παραπέμπουμε σε άλλες 
υπηρεσίες ή στο γιατρό σας. 

Το healthAbility δεν αποθηκεύει 
ούτε αποκαλύπτει τα προσωπικά 
σας δεδομένα με οποιονδήποτε 
τρόπο που επιτρέπει την πρόσβαση 
σε παραλήπτες από το εξωτερικό ή 
σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Πρόσβαση και Διόρθωση  

Τα αρχεία πελατών διατηρούνται 
σύμφωνα με τον Νόμο 2001 περί 
Μητρώων Υγείας. 

Εσείς ή ένα προτεινόμενο άτομο 
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση 
στα προσωπικά σας δεδομένα ή να 
κάνετε μια διόρθωση στο αρχείο σας 
κατόπιν αιτήματος. Αυτό μπορεί να 
γίνει αυτοπροσώπως σε ένα μέλος 
του προσωπικού ή επικοινωνώντας 
με το δικό μας Υπεύθυνο Προστασίας 
Προσωπικών  Δεδομένων. Θα 
χρειαστεί να συμπληρώσετε και να 
υπογράψετε τη φόρμα 
συγκατάθεσης  για αυτό.   

Ανωνυμία και τα 
Προσωπικά σας 
Δεδομένα 

Έχετε λόγο για το τι συμβαίνει με τα 
προσωπικά σας δεδομένα. 
Βασιζόμαστε στα δεδομένα που μας 
δίνετε για να μας βοηθήσετε να 
παρέχουμε τη σωστή φροντίδα για 
εσάς. Εάν αποφασίσετε να μην 
κοινοποιήσετε ορισμένα από τα 
προσωπικά σας δεδομένα ή να 
περιορίσετε την πρόσβαση στο 
αρχείο σας καταναλωτή, αυτό είναι 
δικαίωμά σας, αλλά μπορεί να 
επηρεάσει την δυνατότητά μας να 
σας παρέχουμε τις καλύτερες 
δυνατές υπηρεσίες. Μιλήστε μας αν 
θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε 

τη συγκατάθεσή σας. 

 

 

Αποθήκευση και 
Διάθεση Αρχείων  

Το healthAbility μπορεί να 
αποθηκεύσει τα προσωπικά σας 
δεδομένα τόσο σε ηλεκτρονικά 
αρχεία όσο και σε έντυπα αρχεία.Τα 
προσωπικά δεδομένα που 
διατηρούνται σε ηλεκτρονικές βάσεις 
δεδομένων προστατεύονται από 
ασφαλή συστήματα πληροφορικής. 
Χρησιμοποιούνται ασφαλείς 
εγκαταστάσεις για την αποθήκευση 
τυχόν εγγράφων που βασίζονται σε 
χαρτί. 

Η διάθεση των αρχείων γίνεται με 
τέτοιο τρόπο ώστε τα προσωπικά σας 
δεδομένα να παραμένουν απόρρητα. 
 

Ερωτήσεις ή παράπονα  

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή 
ανησυχία σχετικά με τη διαχείριση 
των δεδομένων υγείας, του 
απορρήτου ή της προστασίας των 
προσωπικών σας δεδομένων, 
επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνό μας 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων ή τον Υπεύθυνό μας 
Ποιότητας και Ασφάλειας.                                          
 
Το ερώτημά σας θα διεκπεραιωθεί 
με ευαίσθητο και εμπιστευτικό 
τρόπο. 

 

Για περισσότερες 
πληροφορίες 
επικοινωνήστε μαζί μας 
στο: 9430 9100 ή μέσω email στη 
διεύθυνση: 
Feedback@healthability.org.au 

 
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε 
με τον Επίτροπο Υπηρεσιών Υγείας 
(Health Services Commissioner) στο: 

1300 582 113. 
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