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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Στη [Πόλη] σήμερα την [ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ] μεταξύ των συμβαλλομένων:  

1) Αφενός του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ιωάννη Βιζιριανάκη ως εκπρόσωπος του 
υπεύθυνου επεξεργασίας-ΑΠΘ (καλουμένου εφεξής χάριν συντομίας ΕΥ) και 

2) Αφετέρου του εκτελούντος την επεξεργασία [Ονοματεπώνυμο Φαρμακοποιού] 
(καλουμένου εφεξής χάριν συντομίας «φαρμακοποιός»), 

 
Και από κοινού καλούμενοι «οι Συμβαλλόμενοι» ήδη με την παρούσα αναγνωρίζουν, 
συμφωνούν και αποδέχονται αμοιβαία τα εξής: 
 
• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  
.1. Ο φαρμακοποιός επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό 
του ΕΥ και μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών/οδηγιών αυτού, όπως ορίζεται στην 
παρούσα.  
.2. Οι εντολές/οδηγίες αυτές αναφέρονται ιδίως στο αντικείμενο, τον σκοπό, τη φύση και 
τη διάρκεια της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις 
κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων και μπορεί να δίδονται άπαξ ή κατά περίπτωση 
και είναι έγγραφες.  
Συγκεκριμένα οι εντολές/οδηγίες αναφέρονται στη μελέτη με τίτλο: «Μελέτη 
Φαρμακοεπαγρύπνησης για την Καταγραφή Ανεπιθύμητων Ενεργειών των Νέων Εμβολίων 
Κατά του SARS CoV-2», στα πλαίσια της οποίας ο εκτελών φαρμακοποιός δηλώνει και 
αναλαμβάνει τα κάτωθι:  

• Ο Φαρμακοποιός ενημερώνει τους πελάτες του αν επιθυμούν να συμμετέχουν στην 
έρευνα. 

• Εφόσον το επιθυμούν τους παρέχει την ενημερωμένη συγκατάθεση προκειμένου να την 
υπογράψουν και τους δίνει υπογεγραμμένο αντίγραφο. 

• Καταχωρεί σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο [όνομα, επιθετο, τηλέφωνο] του 
συμμετέχοντα και του αποδίδει κωδικό αντιστοίχισης. 

• Εισέρχεται στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΑΠΘ με τον μοναδικό κωδικό εισόδου που 
του έχει γνωστοποιηθεί και καταχωρεί τον κωδικό αντιστοίχισης και τα δεδομένα που 
απαιτούνται για την έρευνα και είναι αυτά που αναφέρονται και στην συγκατάθεση. 

• Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε το ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο και οι 
συγκαταθέσεις να είναι ασφαλείς και να έχουν πρόσβαση σε αυτό μόνον όσοι 
εμπλέκονται στην παραπάνω έρευνα. Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου, η 
πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή θα γίνεται με κωδικό, καθώς επίσης και το 
ηλεκτρονικό αρχείο Word ή Excel θα προστατεύεται από κωδικό. Σε περίπτωση 
τήρησης φυσικού αρχείου, αλλά και σε ότι αφορά τα υπογεγραμμένα έντυπα 
συγκατάθεσης, αυτά θα πρέπει να κρατούνται σε κλειδωμένο ντουλάπι με καθορισμένη 
και περιορισμένη πρόσβαση] 

• Ο φαρμακοποιός διαγράφει/καταστρέφει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται 
στα πλαίσια της παραπάνω μελέτης όταν αυτό ζητηθεί από τον ΕΥ. 
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• Ο φαρμακοποιός οφείλει να παρέχει τη συνδρομή του στον ΕΥ κατά την άσκηση των 
δικαιωμάτων των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

 
 
.3. Κάθε άλλη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με οποιοδήποτε τρόπο 
και μορφή δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη 
συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του φαρμακοποιού. Στην περίπτωση αυτή, ο 
φαρμακοποιός ενημερώνει τον ΕΥ για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την 
επεξεργασία, εκτός εάν εκ του νόμου απαγορεύεται αυτού του είδους η ενημέρωση για 
σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.  
 
 
• ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ο φαρμακοποιός αναλαμβάνει να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όποια ευαίσθητα 
στοιχεία ή πληροφορίες ή υλικό που θα περιέλθει σε γνώση του στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του στην παραπάνω διαδικασία. Για τη δήλωση αυτή, ως εμπιστευτικό και απόρρητο 
θεωρείται κάθε στοιχείο που αφορά τον εμβολιαζόμενο/η, όπως το όνομα, η ηλικία, οι 
πιθανές συνοσηρότητες ή όποιες πληροφορίες συλλεχθούν στα πλαίσια της παραπάνω 
μελέτης, και γενικά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται. Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι 
πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές. Η 
εμπιστευτικότητα της κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε 
γνώση του προφορικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
 
Ο φαρμακοποιός δεσμεύεται, επίσης, να μην αποκαλύψει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη 
γραπτή άδεια του ΕΥ, εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή να χρησιμοποιήσει ο 
ίδιος, στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της έρευνας και να 
απέχει γενικά από κάθε ενέργεια που μπορεί να θίξει κεκτημένα δικαιώματα των 
συμμετεχόντων στην έρευνα, ούτε να κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των 
οποίων λαμβάνει γνώση κατά τη διάρκεια της παραπάνω μελέτης. 
Υποχρεούται δε να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του θα τηρεί την ως άνω υποχρέωση. 
 
Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ιδίως περιλαμβάνει : 

• Τη μη περαιτέρω και με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση – διάθεση– δημοσιοποίηση 
– αποκάλυψη των πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη 
συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στην παραπάνω μελέτη, 

• Την απαγόρευση εκμετάλλευσης των πληροφοριών και αποτελεσμάτων για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό, 

• Την απαγόρευση της με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο αντιγραφής και 
αναπαραγωγής των εμπιστευτικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων για άλλο 
σκοπό. 

 
 
• ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ  
.1. Ο φαρμακοποιός ενημερώνει το προσωπικό του για τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την παρούσα.  
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.2. Ο φαρμακοποιός διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα, τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα να 
επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, έχουν καταλλήλως ενημερωθεί για την 
τήρηση της παρούσας. 
 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάχθη το παρόν σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, το οποίο αφού 
αναγνώσθηκε, υπεγράφη από τα μέρη, έλαβε δε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος από ένα 
αντίτυπο. 
 
 Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος     Ο Φαρμακοποιός 
 (ως εκπρόσωπος του υπεύθυνος επεξεργασίας)  (ως εκτελών επεξεργασία) 
 
 
 
 Ονοματεπώνυμο      Ονοματεπώνυμο 


