ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
Η παρούσα ενημέρωση στοχεύει να σας παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πώς η
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ και το
διακριτικό τίτλο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., που εδρεύει στην οδό Αλαμάνας 2, 15125 Μαρούσι (τηλ.
210-36.76.700) («Εταιρεία») εφαρμόζει την θερμομέτρηση στο πλαίσιο μέτρων που έχουν
ληφθεί για την αντιμετώπιση πανδημιών.
ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ενόψει της πανδημίας, σας ενημερώνουμε ότι κατά την είσοδό σας σε κτίριο ή χώρο εργασίας
μας ενδέχεται να προβαίνουμε σε θερμομέτρησή σας μέσω συσκευής χειρός από στέλεχος
της Εταιρείας υπό την ευθύνη επαγγελματία του χώρου της υγείας.
Σε περίπτωση ένδειξης θερμοκρασίας σώματος άνω του επιτρεπτού (37.5ο C), η μέτρηση
επαναλαμβάνεται και, εφόσον εξακολουθεί, δεν θα είναι δυνατή η είσοδός σας στην
Εταιρεία για λόγους προστασίας της υγείας (δημόσιας και στην εργασία). Κατά την εν λόγω
επεξεργασία, τα δεδομένα σας που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της σχετικής συσκευής
είναι αποκλειστικά και μόνο δεδομένα θερμομέτρησης, τα οποία, ωστόσο, δεν
καταγράφονται στη συσκευή ούτε αποθηκεύονται με οποιονδήποτε τρόπο από την Εταιρεία.
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκοπός για τον οποίο λαμβάνει χώρα η διαδικασία της θερμομέτρησης είναι η προστασία
της υγείας προσωπικού και επισκεπτών μέσω της πρόληψης και του περιορισμού της
διάδοσης του ιού εντός των χώρων εργασίας της Εταιρείας σε συμμόρφωση με τις έννομες
υποχρεώσεις των διατάξεων των άρθρων 42 και 43 του Ν.3850/2010, σε συνδυασμό με τα
άρθρα 6 § 1 γ' και 9 § 2 β' του ΓΚΠΔ.
Η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Τειρεσίας δεν προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, ως εκ τούτου δεν
πραγματοποιείται κανενός είδους διαβίβαση.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Τα δεδομένα θερμομέτρησης δεν καταγράφονται ούτε αποθηκεύονται και συνεπώς δεν
διατηρούνται με κανένα τρόπο.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση μπορείτε να
επικοινωνείτε με τον Διευθυντή Ασφάλειας της Εταιρείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: Security.Department@tiresias.gr ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της
Τειρεσίας στην διεύθυνση DPO@tiresias.gr. Οι εργαζόμενοι στην Τειρεσίας, επικοινωνούν
στη διεύθυνση HR.Department@tiresias.gr.

