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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΤΜΒΑΔΩΝ Γ.Δ.Τ.Α.Μ.Β. 

 

Γίλεηαη γλσζηφ φηη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Μείδνλνο Βφινπ 

(ΓΔΥΑΜΒ), πνπ εδξεχεη ζηνλ Βφιν, επί ηεο νδνχ Κσλζηαληά 141 φπσο 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα, (ζην εμήο ε «ΓΔΥΑΜΒ») ελεξγψληαο σο «ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο» δεζκεχεηαη βάζεη ησλ νξηδφκελσλ απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 

«Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ)» απέλαληη ζηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, ζηνπο αλαδφρνπο 

ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ πξνθεξχζζεη ή/θαη αλαζέηεη ή/θαη επηβιέπεη , θαζψο 

θαη ζηνπο ηπρφλ ηξίηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ ζχκβαζε, ήηνη, ελδεηθηηθψο 

αλαθεξφκελνπο, ζηνπο ππεξγνιάβνπο, ζηνπο ηξίηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη νη αλάδνρνη ζεβφκελε ηελ ηδησηηθφηεηα ηνπο θαη 

επαγξππλψληαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Ωο «πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο» ή «Αλάδνρνη» γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ νξίδνληαη φινη νη 

νηθνλνκηθνί θνξείο νη νπνίνη ππνβάινπλ πξνζθνξά ή ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλεηαη 

κία ζχκβαζε έξγνπ κειέηεο, παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ επηζηεκνληθψλ 

ππεξεζηψλ, πξνκήζεηαο ή παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ φπσο νη έλλνηεο απηέο 

νξίδνληαη ζηνλ λ. 4412/2016 πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη 

ππεξεζηψλ (Α’ 147) 

 

κοπόρ 

Σθνπφο ηεο παξνχζαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (εθεμήο ε 

«πνιηηηθή») είλαη αθελφο ε πεξηγξαθή ηνπ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ ε «ΓΔΥΑΜΒ» 

επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ησλ 

αλαδφρσλ θαη ησλ ηπρφλ ηξίησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ ζχκβαζε θαη αθεηέξνπ ε 

ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέγεη ε «ΓΔΥΑΜΒ», ν 

ηξφπνο επεμεξγαζίαο ηνπο (ζπιινγή , θαηαρψξεζε, απνζήθεπζε, ρξήζε, δηαβίβαζε 
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θ.ά.), ηα κέζα πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ (πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο, αλάδνρνη θαη ινηπά 

εκπιεθφκελα ζηελ ζχκβαζε πξφζσπα) έλαληη απηήο ηεο επεμεξγαζίαο, ε νπνία ζε 

θάζε πεξίπησζε δηελεξγείηαη κε αμηφπηζην θαη δηαθαλή ηξφπν. 

 

Δθφζνλ ηα αλσηέξσ πξφζσπα απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα, ε «ΓΔΥΑΜΒ» δηαηεξεί 

ην δηθαίσκα επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ κεηφρσλ, ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ή/θαη επνπηηθνχ ηνπο νξγάλνπ, ησλ δηαρεηξηζηψλ, ησλ λφκηκσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ελδερνκέλσο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απηνί απαζρνινχλ θαζψο 

θαη άιισλ ζπλεξγαηψλ ηνπο πνπ κπνξεί λα αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ηα κέιε νκάδαο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ νη νπνίνη δελ ζα ζπκβάιινληαη καδί ηνπ κε 

ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο). 

 

Η παξνχζα πνιηηηθή έρεη εθαξκνγή ζε φια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

επεμεξγάδεηαη ε «ΓΔΥΑΜΒ» αλεμαξηήησο ηνπ ηφπνπ ή/θαη ηνπ κέζνπ ζπιινγήο 

ή/θαη απνζήθεπζεο ηνπο. 

 

Η «ΓΔΥΑΜΒ» έρεη δηθαίσκα, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, λα πξνβαίλεη ζε 

επεμεξγαζία ησλ αλαγθαίσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ πξνζθεξφλησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ , ησλ αλαδφρσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπκβάιιεηαη θαζψο θαη φισλ 

ησλ ηπρφλ ηξίησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ ζχκβαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ππεξγνιάβσλ 

ή δαλεηδφλησλ ηελ εκπεηξία. 

 

Η επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ σο άλσ θπζηθψλ πξνζψπσλ ζα 

γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο αμηνιφγεζεο ηνπο ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο , εθηέιεζεο πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο πνπ πξφθεηηαη λα ζπλαθζεί ή πθίζηαηαη κεηαμχ απηψλ θαη ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» θαη γηα ζθνπνχο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ εθπιήξσζε ησλ ελ γέλεη 

ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ είηε απφ ηελ ζπλαθζείζα ζχκβαζε, είηε επζέσο 

απφ ην λφκν, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ εζληθνχ θαη ελσζηαθνχ δηθαίνπ. 
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Ποιερ πληποθοπίερ ζςλλέγονηαι και ζε ποιερ πεπιπηώζειρ 

 

Όια ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία απφ ηε 

«ΓΔΥΑΜΒ» έρνπλ γλσζηνπνηεζεί ζε απηφλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή ηνλ αλάδνρν ή πξνθχπηνπλ απφ πξνδήισο δεκνζηνπνηεκέλα 

ζηνηρεία ή δεκφζηεο αξρέο χζηεξα απφ λφκηκε πξφζβαζε ζε απηέο. 

 

Δλδεηθηηθά, θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κε ηελ παξνχζα πνιηηηθή πξνβιέπεηαη φηη 

ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ γηα ζθνπνχο ζρεηηθά ηδίσο κε ηελ εθηέιεζε ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνλ λ.4412/2016, ηεο ηήξεζεο αξρείνπ ζπκβάζεσλ, ησλ 

απαξαηηήησλ επηδφζεσλ εγγξάθσλ, ηεο εθθαζάξηζεο δαπαλψλ θαη ησλ εθαηέξσζελ 

απαηηήζεσλ, ηεο έθδνζεο εληνιψλ πιεξσκήο. 

 

Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζπιιέγεη ε «ΓΔΥΑΜΒ» ζην πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο θαη ησλ ζπκβάζεσλ πνπ ηειηθψο θαηαθπξψλεη ζηνπο 

αλαδφρνπο, σο απηά αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε ηελ εθάζηνηε ζχκβαζε, ελδερνκέλσο 

λα αθνξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα εμήο: Ολνκαηεπψλπκν, Παηξψλπκν, Μεηξψλπκν, 

Ηκεξνκελία Γέλλεζεο, Σηνηρεία ηαπηφηεηαο, ΑΦΜ – Γ.Ο.Υ., Email. Γηεχζπλζε, 

Τειέθσλν, Φαμ, Απφζπαζκα πνηληθνχ Μεηξψνπ κειψλ δηνηθεηηθνχ ή/θαη επνπηηθνχ 

νξγάλνπ, Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, δηαρεηξηζηψλ, λφκηκσλ εθπξνζψπσλ, 

αληηθιεηψλ, Πηζηνπνηεηηθά πεξί κε ππαγσγήο ζε νηαδήπνηε πησρεπηηθή ή/θαη πξν 

πησρεπηηθή δηαδηθαζία, βεβαίσζε κε παχζεο εξγαζηψλ, Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο 

θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο, πηπρία θιπ. 

 

Σε πεξίπησζε πνπ κε πξσηνβνπιία νξηζκέλνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαδφρνπ ή ηξίηνπ εκπιεθνκέλνπ ζηελ ζχκβαζε πξνζθνκηζηνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ 

εκπεξηέρνπλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο απιψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ή 

δεδνκέλσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν, απηά παξέρνληαη ειεπζέξσο θαη κε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπο 

θαη ζα ζπλππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία, εθφζνλ απαηηείηαη, ζην πιαίζην ησλ σο άλσ 

ζθνπψλ. 
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Η επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ εθθηλεί κε ηελ 

εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε νξηζκέλε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» θαη ηελ κεηέπεηηα ππνβνιή ζρεηηθήο πξνζθνξάο παξέρνληαο ηα 

απαηηνχκελα απφ ηελ δηαθήξπμε ή ηηο ελ γέλεη πξνδηαγξαθέο δηεμαγσγήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα νλνκαηεπψλπκν, παηξψλπκν, ΑΦΜ, 

δηεχζπλζε , ηειέθσλν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θ.ιπ. ηα νπνία απνζεθεχνληαη 

είηε κε ειεθηξνληθφ ηξφπν είηε φρη. Τν είδνο ησλ κεηέπεηηα πξάμεσλ επεμεξγαζίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (θαηά ην πξνζπκβαηηθφ αιιά θαη ην ζπκβαηηθφ ζηάδην) 

εμαξηάηαη απφ ηηο πξνβιέςεηο δηεμαγσγήο θάζε δηαδηθαζίαο (δηαθήξπμε θ.ιπ.,), 

ζχκθσλα θαη κε ηελ εζληθή θαη Δλσζηαθή λνκνζεζία πεξί αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ θαη ζα γίλνληαη κε ζθνπφ , κεηαμχ άιισλ , ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αιιά θαη ηνπο 

αλαδφρνπο κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 

Νομική βάζη ηηρ επεξεπγαζίαρ ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα 

 

Ννκηθή βάζε ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ εθ κέξνπο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» απνηειεί ε 

ελάζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαζ’ ν κέξνο απηή εθδειψλεηαη κε ηελ δηελέξγεηα 

δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη θαηαθχξσζεο απηψλ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην λ. 4412/2016 θαζψο θαη επίβιεςεο ηεο εθηέιεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζα θαηαξηηζηνχλ . Σην πιαίζην απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

(πξνζπκβαηηθφ ζηάδην) αιιά θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν 

θαη ηπρφλ ηξίηα εκπιεθφκελα ζε απηήλ πξφζσπα , φπσο ππεξγνιάβνπο (ζπκβαηηθφ 

ζηάδην) πξαγκαηνπνηείηαη αθελφο αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαγσληζηηθή ή κε 

δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ην λ. 4412/2016 θαη ηελ δηαθήξπμε (εάλ πθίζηαηαη) 

πξνθεηκέλνπ λα αλαηεζεί θαη θαηαθπξσζεί ε δεκφζηα ζχκβαζε θαη αθεηέξνπ 

δηαζθάιηζε ηεο ηήξεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ αλαδφρσλ θαη ησλ ηξίησλ 

πξνζψπσλ κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ (π.ρ. 

απνζήθεπζε δεδνκέλσλ). 

Δθ ησλ σο άλσ πξνθχπηεη φηη ην ζχλλνκν ηεο επεμεξγαζίαο απφ ηελ «ΓΔΥΑΜΒ» ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αιιά θαη ησλ 

αλαδφρσλ εδξάδεηαη επηπιένλ θαη ζηελ ηήξεζε έλλνκσλ, απνξξενπζψλ ηδίσο εθ ηνπ 

λ. 4412/2016, ππνρξεψζεσλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ», ζηελ δηαζθάιηζε ηνπ δεκνζίνπ 
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ζπκθέξνληνο εμαζθαιίδνληαο κέζσ ηεο αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηελ 

απνθπγή δηαζπάζηζεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ηπρφλ έλλνκσλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ». 

 

Γιαβίβαζη και κοινοποίηζη ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα ζε ηπίηοςρ  

 

Τα ζηνηρεία ησλ αλσηέξσ κλεκνλεπφκελσλ πξνζψπσλ (πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί 

θνξείο, αλάδνρνη θ.ά.) ελδέρεηαη λα γλσζηνπνηνχληαη θαη ζε άιια ηξίηα θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη δεκφζηεο αξρέο ή λα γλσζηνπνηνχληαη θαη λα ππφθεηληαη ζε 

επεμεξγαζία θαη απφ ηξίηνπο ζπλεξγάηεο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» πνπ ελεξγνχλ ππφ ηελ 

επνπηεία θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ, σο εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία, κε 

ηνπο νπνίνπο ε «ΓΔΥΑΜΒ» δεζκεχεηαη κε ζχκβαζε, πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα εθ κέξνπο ηνπο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 28 παξ.3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679, φπσο ελδεηθηηθά εηαηξείεο πνπ ζα 

αλαιακβάλνπλ ηελ ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηθψλ ηεο ζπζηεκάησλ, ηελ 

δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ», ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

νπνίνπο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο «ΓΔΥΑΜΒ». 

 

Γιαηήπηζη ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα 

 

Η δηαηήξεζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζα ιάβεη ρψξα 

θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο ησλ 

αλάδνρσλ κε ηε «ΓΔΥΑΜΒ» θαη ησλ επηκέξνπο ζπκβαηηθψλ ηεο δεζκεχζεσλ 

αλάινγα κε ηε θχζε απηψλ. 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζε απηήλ ή κεηά απφ ηπρφλ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο, ε επεμεξγαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε «ΓΔΥΑΜΒ» ζα εμαθνινπζήζεη λα πθίζηαηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ζθνπνχο απνζήθεπζεο, γηα ηελ ηήξεζε αξρείνπ ή/θαη γηα ηελ 

πεξίπησζε έγεξζεο αμίσζεο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ή/θαη ειέγρνπ 

απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο.  
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Γικαιώμαηα και άζκηζή ηοςρ 

 

Με ηνλ Καλνληζκφ αλαγλσξίδνληαη θαη δηαζθαιίδνληαη ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα ησλ 

πξνζθεξφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ησλ αλαδφρσλ θαη ησλ ηξίησλ εκπιεθνκέλσλ 

ζηελ ζχκβαζε πξνζψπσλ: 

 

-Γηθαίσκα δηαθαλνχο, θαηαλνεηήο θαη εχθνια πξνζβάζηκεο ελεκέξσζεο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Καλνληζκφ (άξζξα 12,13,14,15, 

έσο 22 ηνπ Καλνληζκνχ ), δειαδή δηθαίσκα ελεκέξσζεο γηα ην πψο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (φπσο αλαιπηηθά γίλεηαη κε ηελ Πνιηηηθή 

Οξζήο Φξήζεο θαη Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε 

«ΓΔΥΑΜΒ») 

-Γηθαίσκα πξφζβαζεο (άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ) ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ ζπιιερζεί. Σεκεηψλεηαη φηη ε «ΓΔΥΑΜΒ» ζα παξάζρεη αληίγξαθν ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα ηπρφλ επηπιένλ αληίγξαθα ε «ΓΔΥΑΜΒ» δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα λα επηβάιεη ηελ θαηαβνιή εχινγνπ θφζηνπο. Τν δηθαίσκα ιήςεο 

αληηγξάθνπ δελ επεξεάδεη δπζκελψο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο άιισλ 

πξνζψπσλ. 

- Γηθαίσκα δηφξζσζεο (άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ) ηπρφλ αλαθξηβψλ πξνζσπηθψλ 

πιεξνθνξηψλ 

-Γηθαίσκα δηαγξαθήο («δηθαίσκα ζηε ιήζε») (άξζξν 17 ηνπ Καλνληζκνχ) ησλ 

δεδνκέλσλ. Τν δηθαίσκα δηαγξαθήο –δηθαίσκα ζηε ιήζε δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

ζην βαζκφ πνπ ε επεμεξγαζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ηήξεζε λνκηθήο ππνρξέσζεο, 

γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, γηα ηελ ζεκειίσζε , άζθεζε ή ππνζηήξημε 

λνκηθψλ αμηψζεσλ ή γηα ζθνπνχο αξρεηνζέηεζεο, επηζηεκνληθήο ή ηζηνξηθήο έξεπλαο 

ή γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο εθ κέξνπο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ». 

-Γηθαίσκα εμαζθάιηζεο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, εθηφο ηεο απνζήθεπζεο απηψλ (άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνχ) 

- Γηθαίσκα ελαληίσζεο (άξζξν 21 ηνπ Καλνληζκνχ) ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Γειαδή, ηα ππνθείκελα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

(πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο, αλάδνρνη θ.ι.π.) δηθαηνχληαη λα αληηηαρζνχλ αλά 

πάζα ζηηγκή θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπο ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ηα αθνξνχλ. Ωζηφζν, ζην πιαίζην ηεο 
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αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ε «ΓΔΥΑΜΒ» δηαηεξεί ην δηθαίσκα 

ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ παξά ηελ ελδερφκελε ελαληίσζε 

θάπνηνπ απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα εθφζνλ ππάξρνπλ επηηαθηηθνί θαη λφκηκνη ιφγνη 

γηα ηελ επεμεξγαζία, νη νπνίνη ππεξηζρχνπλ ησλ ζπκθεξφλησλ, ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή γηα ηελ ζεκειίσζε, άζθεζε ή 

ππνζηήξημε λνκηθψλ αμηψζεσλ ηεο εθ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

-Γηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ήδε δνζείζαο ζπγθαηάζεζεο (άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ), 

δειαδή ηα ππνθείκελα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δχλαληαη λα αλαθαιέζνπλ ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπο νπνηαδήπνηε ζηηγκή απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηελ επεμεξγαζία 

πνπ γίλεηαη κε βάζε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε. Η λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ αλάθιεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο έσο 

ην ρξνληθφ ζεκείν πνπ αηηήζεθε ε αλάθιεζε. 

-Γηθαίσκα θαηαγγειίαο ζηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή : Αξρή Πξνζηαζίαο  Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα (Λ. Κεθηζίαο 1-3, Αζήλα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, 

contact@dpo.gr) ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ. 

 

Σεσνικά και οπγανυηικά μέηπα 

 

Η «ΓΔΥΑΜΒ» ιακβάλεη ζρεηηθή πξφλνηα γηα ηε ιήςε επαξθψλ θαη αλαγθαίσλ 

ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαθχιαμε ηφζν ηεο ηερλνινγηθήο φζν θαη 

ηεο θπζηθήο αζθάιεηαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ 

Καλνληζκνχ, φπσο ελδεηθηηθά θξππηνγξάθεζε θαη ηαθηηθέο δνθηκέο πεξηνξηζκέλεο 

πξνζβάζεηο, ηνπνζέηεζε θακεξψλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο, εηζαγσγή εηδηθψλ θσδηθψλ ζε 

εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο θ.α. θαη ηεξεί 

ηηο αξρέο ηεο επεμεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην γξάκκα ηνπ Καλνληζκνχ, ήηνη ηελ αξρή 

ηεο λνκηκφηεηαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη δηαθάλεηαο, ηελ αξρή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο 

πεξηφδνπ απνζήθεπζεο θαη ηελ αξρή ηεο αθεξαηφηεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο (άξζξν 

5 ηνπ Καλνληζκνχ). Με γλψκνλα ηελ δηαθχιαμε ηεο ηδησηηθφηεηαο, εθαξκφδνληαη νη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο δηαζθάιηζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

ησλ απαξαίηεησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο. Τα 

δεδνκέλα δηαζθαιίδνληαη απφ ηελ απψιεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο αθεξαηφηεηαο θαη 

εκπηζηεπηηθφηεηαο ηε πιεξνθνξίαο. 

 

 

mailto:contact@dpo.gr
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Σι ζςμβαίνει ζε πεπίπηυζη παπαβίαζηρ ηυν πποζυπικών δεδομένυν 

 

Παξά ηε δένπζα επηκέιεηα πνπ επηδεηθλχεη ε «ΓΔΥΑΜΒ» αλαθνξηθά κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζαο δεδνκέλσλ, είλαη ζε εηνηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπίζεη ηπρφλ παξαβίαζε ηνπο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαζθάιηζή ζαο. 

Σε πεξίπησζε ηπρφλ παξαβίαζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ νθείιεηε λα 

ελεκεξψζεηε ηε «ΓΔΥΑΜΒ» ακειιεηί, κφιηο αληηιεθζείηε ελδερφκελε παξαβίαζε, 

γλσζηνπνηψληαο καο ηε θχζε ηεο παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. 

Διέγρεηε αλ ε παξαβίαζε πξνήιζε απφ δηθή ζαο επζχλε θαη ζπιιέμεηε πάζα 

αλαγθαία πιεξνθνξία ηελ νπνία ε «ΓΔΥΑΜΒ» ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ. 

Κάζε πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν αλάδνρνο  θαζψο θαη θάζε ηξίην πξφζσπν 

πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» θαη ηνπ αλαδφρνπ δηαβάδνληαο ην παξφλ ιακβάλεη γλψζε ηεο σο άλσ 

επεμεξγαζίαο πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Καλνληζκφ  (ΔΔ) 2016/679 απνθιεηζηηθά γηα 

ηνπο ζθνπνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη γηα ζθνπνχο ζπκβαηνχο κε απηνχο θαζψο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ησλ ηπρφλ ππφ-εθηεινχλησλ 

ηελ επεμεξγαζία πξνζψπσλ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» θαζψο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζεσξείηαη φηη ηα 

ππνθείκελα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη ζπλαηλνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 

  

ΕΚΣΕΛΟΤΝΣΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΩΠΑ 

Όηαλ ν εθάζηνηε αλάδνρνο ελεξγεί σο «εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία» δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, είηε θαηά κφλαο, είηε απφ θνηλνχ κε ηνπο ηπρφλ ηξίηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηελ ζχκβαζε (π.ρ. ππεξγνιάβνπο), νη νπνίνη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο νξίδνληαη σο «ππφ-εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία», θαη κε ηνπο νπνίνπο 

ζπλδέεηαη κε νηαδήπνηε ζπκβαηηθή ζρέζε δηάθνξε ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ζρέζεο 

(αλαδφρνπ) κε ηε «ΓΔΥΑΜΒ», έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβαίλεη ζηελ επεμεξγαζία γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη 
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αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαθζείζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ησλ εμήο 

πξνζψπσλ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά: δεκνηψλ, εξγαδνκέλσλ, ζπλεξγαηψλ, 

ζπκβνχισλ θαη πξνκεζεπηψλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» ν νπνίνο ζα απνηειεί ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε έρεη εθαξκνγή ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 

2010/679. 

Τα φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα πνιηηηθή σο θάησζη ηζρχνπλ θαη γηα ηα ππφ-

εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία πξφζσπα. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία παχεη φιεο ηηο εξγαζίεο ζρεηηθά κε ηα ππφ επεμεξγαζία 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» θαη φπσο νξίδεηαη 

αλαιπηηθά θαησηέξσ θαηά ηελ ιήμε ή ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο 

ζπλαθζείζαο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» 

(ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο). Ωζηφζν, νη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλεη ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία κεηά ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ παξά ηε 

γελφκελε θαηαγγειία ή ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία: 

i. επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κφλν γηα ηνλ ζθνπφ πνπ είλαη 

αληηθείκελν ηεο ζπκθσλεζείζαο επεμεξγαζίαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηεθκεξησκέλεο 

νδεγίεο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» εθηφο αλ άιισο απαηηείηαη απφ ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ θαη 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν εκπίπηεη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. Σε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε πξέπεη λα παξέρεη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε πξνο ηε «ΓΔΥΑΜΒ» πξηλ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, 

ii. ζπκκνξθψλεηαη κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο «ΓΔΥΑΜΒ», θέξνληαο ηελ επζχλε 

απνδείμεσο ηεο ζπκκνξθψζεσο κε απηφ θαη ελεκεξψλεη ακέζσο ηε «ΓΔΥΑΜΒ» εάλ, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ, νδεγία ή εληνιή ηνπ, παξαβηάδεη ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ/θαλνληζηηθφ πιαίζην,  

iii. εθαξκφδεη φια ηα απαηηνχκελα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ,  

iλ. ηεξεί αξρείν δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο γηα ηηο επεμεξγαζίεο πνπ δηελεξγεί γηα 

ηνλ Γήκν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 30 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ,  

λ. εγγπάηαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

ηπγράλνπλ επεμεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο,  
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vi. δηαζθαιίδεη ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα φηη φια ηα πξφζσπα πνπ είλαη 

εμνπζηνδνηεκέλα (π.ρ. πξνζσπηθφ, ππεξγνιάβνο, πξνζηεζείο) επεμεξγάδνληαη 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα βάζεη ησλ ζπκθσλεζέλησλ 

ζηελ δεκφζηα ζχκβαζε θαη δηαζέηνπλ πξφζβαζε ζε απηά.  

 

Τα αλσηέξσ πξφζσπα: 

(α) Θα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη επεμεξγάδνληαη απηά κφλν θαηφπηλ νδεγηψλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ», 

(β) αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ ή ππφθεηληαη ζε 

θαηάιιειε λνκηθή ππνρξέσζε εκπηζηεπηηθφηεηαο αθφκε θαη κεηά ηελ κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ιήμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο. 

(γ) έρνπλ πξφζβαζε κφλν ζηηο απνιχησο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, δεδνκέλα θαη 

δνκέο γηα ηε δηελέξγεηα θαη εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη γηα 

ηελ ζπκκφξθσζε κε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ/θαλνληζηηθφ πιαίζην ζην πιαίζην ησλ 

επζπλψλ ηνπο σο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία 

(δ) ιακβάλνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ 

λii.ειέγρεη ζε ζρέζε κε ηα εξγαιεία, πξντφληα, εθαξκνγέο ή ππεξεζίεο ηνπ, ηελ 

ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ήδε απφ ηνλ ζρεδίαζκά θαη εμ 

νξηζκνχ. 

λiii. επηθνπξεί ην «ΓΔΥΑΜΒ» θαηά ηε δηελέξγεηα ησλ Δθηηκήζεσλ Αληηθηχπνπ 

(DPIA) ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη ησλ πξνεγνχκελσλ δηαβνπιεχζεσλ 

κε ηηο επνπηηθέο αξρέο ή άιιεο αξκφδηεο αξρέο πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Φαξαθηήξα, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ βάζεη δηαηάμεσλ ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ θαη ζηηο νπνίεο εκπίπηεη ηε «ΓΔΥΑΜΒ», ιφγσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε θχζε ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί ζηνλ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία αλάδνρνο δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη άιινλ εθηεινχληα 

(π.ρ. ππεξγνιάβν) γηα ηελ δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ επεμεξγαζίαο. 

Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο εθ ησλ πξνηέξσλ 

γηα ηπρφλ πξνηεηλφκελεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε ή ηελ αληηθαηάζηαζε 

άιισλ εθηεινχλησλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζαθψο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο πνπ αλαηίζεληαη ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ηελ 
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ηαπηφηεηα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ εθηεινχληα θαη ηηο εκεξνκελίεο ηεο 

εξγαζίαο ηνπ. Απηή ε εθηέιεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν εάλ ν ππεχζπλνο 

δελ πξνβάιεη αληηξξήζεηο εληφο εχινγνπ ρξφλνπ. 

Σε πεξίπησζε πξφζιεςεο άιισλ εθηεινχλησλ, ν εθηειψλ ζα ιακβάλεη ηελ γξαπηή 

έγθξηζε, πξνγελέζηεξε θαη εηδηθή απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο. Δίλαη επζχλε ηνπ 

αξρηθνχ εθηεινχληα λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ππν-εθηειψλ έρεη ηηο ίδηεο επαξθείο 

εγγπήζεηο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

κέηξσλ, έηζη ψζηε ε επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο επξσπατθήο 

λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ. Ο αξρηθφο εθηειψλ παξακέλεη 

πιήξσο ππεχζπλνο έλαληη ηνπ ππεπζχλνπ ηεο επεμεξγαζίαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

επφκελνο εθηειψλ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Σεσνικά και οπγανυηικά μέηπα 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα εθαξκφδεη θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ην θαηάιιειν επίπεδν αζθάιεηαο έλαληη ησλ 

θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, θαηά πεξίπησζε: 

(α) ηεο ςεπδσλπκνπνίεζεο θαη ηεο θξππηνγξάθεζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ηδηαίηεξα θαηά ηηο δηαβηβάζεηο θαη ηελ απνζήθεπζε απηψλ, 

(β) ηεο δπλαηφηεηαο δηαζθάιηζεο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

επεμεξγαζίαο ζε ζπλερή βάζε, 

(γ) ηεο δπλαηφηεηαο απνθαηάζηαζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε εχζεην ρξφλν, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ ή 

ηερληθνχ ζπκβάληνο, 

(δ) δηαδηθαζίαο γηα ηελ ηαθηηθή δνθηκή, εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηερληθψλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο. 

(ε) εθηίκεζεο ηνπ ελδεδεηγκέλνπ επηπέδνπ αζθάιεηαο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ξίζθα 

πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, δειαδή: ηπραία 

θαηαζηξνθή, παξάλνκε θαηαζηξνθή, απψιεηα, αιινίσζε, θνηλνιφγεζε ή 

πξνζπέιαζε ρσξίο άδεηα  
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(ζη) απφδεημε ζπκκφξθσζεο σο πξνο ηελ ςεπδσλπκνπνίεζε - θξππηνγξάθεζε, ηελ 

δηαζθάιηζε απνξξήηνπ - αθεξαηφηεηαο - δηαζεζηκφηεηαο αμηνπηζηίαο· επάξθεηα & 

θαηαιιεηφηεηα ηερληθψλ -  νξγαλσηηθψλ κέηξσλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαη ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζε: ηήξεζε εγθεθξηκέλνπ 

θψδηθα δενληνινγίαο ή εγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ πηζηνπνίεζεο 

(ζ) ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνζσπηθά δεδνκέλα ελεξγνχλ ππφ 

ηελ επνπηεία ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη θαηφπηλ γξαπηήο εληνιήο ηνπ 

ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο ή θαηφπηλ ππνρξέσζεο απφ ηε λνκνζεζία. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δειψλεη, θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο αιιά θαη νηαδήπνηε άιιε ζηηγκή απαηηεζεί απηφ απφ ηε «ΓΔΥΑΜΒ», θαη 

εγγπάηαη φηη δηαζέηεη ζρέδην επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο/ αλαθάκςεσο απφ 

θαηαζηξνθή, ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπλέρεηα φισλ ησλ κέζσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζπκβάζεσο θαη ηελ απξφζθνπηε θαη αθψιπηε παξνρή 

απηψλ πξνο ηε «ΓΔΥΑΜΒ» θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα. Σηα πιαίζηα απηά, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ελεκεξψλεη θαη δνθηκάδεη 

ην σο άλσ ζρέδην, γηα θάζε εμέιημε απηνχ, αιιά θαη γηα θάζε ζπκβάλ, δέρεηαη έιεγρν 

απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ηνπ ζρεδίνπ θαηαβάιινληαο 

θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηνξζψζεσλ, πνπ ζα ηνπ δεηεζνχλ 

θαη εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ έρεη ηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ειεγθηηθή αξρή ή 

απφ ηε «ΓΔΥΑΜΒ». 

 

Άζκηζη δικαιυμάηυν ηυν ςποκειμένυν ηυν δεδομένυν - διαδικαζία απάνηηζηρ 

ζε αίηημα ηος ςποκειμένος 

 

Σην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ν εθηειψλ επηθνπξεί ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο ζηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ: δηθαίσκα πξφζβαζεο, δηφξζσζεο, 

δηαγξαθήο θαη ελαληίσζεο, δηθαίσκα πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο, δηθαίσκα λα 

κελ απνηειέζεη αληηθείκελν απηνκαηνπνηεκέλεο αηνκηθήο απφθαζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ profiling). 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία: 

• ελεκεξψλεη ηνλ Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» ακειιεηί 

αλ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ή ν ππφ-εθηειψλ (π.ρ. ππεξγνιάβνο) ιάβεη έλα αίηεκα 
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απφ ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ θαη ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, θαη 

• δηαζθαιίδεη φηη ηα ηξίηα εκπιεθφκελα ζηελ ζχκβαζε πξφζσπα (π.ρ. 

ππεξγνιάβνο) δελ απαληνχλ ζε αηηήκαηα πέξαλ ησλ νδεγηψλ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο ή φπσο απαηηείηαη απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ζην νπνίν 

ππφθεηηαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, νπφηε θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, ζην 

βαζκφ πνπ επηηξέπεηαη απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο γηα ηελ απαίηεζε απηή πξηλ απαληήζεη ζην αίηεκα. 

 

Έλεγσορ ηος Δκηελούνηορ ηην Δπεξεπγαζία 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ππνρξενχηαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ππεπζχλνπ 

επεμεξγαζίαο λα ζέηεη ζηε δηάζεζε απηνχ φιεο ηηο πιεξνθνξίεο (φπσο ελδεηθηηθά 

ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο, αλαθνξέο ειέγρνπ, απνηειέζκαηα ηαθηηθψλ δνθηκψλ, 

απνηηκήζεηο θαη αμηνινγήζεηο ησλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ) πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα λα απνδείμεη φηη ζπκκνξθψλεηαη κε 

ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δεκφζηα ζχκβαζε θαη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαη γηα δψδεθα κήλεο κεηά ην 

πέξαο ηεο επεμεξγαζίαο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε λα 

ειέγρεη, κε δηθά ηνπ έμνδα, θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ππνρξενχηαη λα παξάζρεη 

ζην πξνζσπηθφ ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο, ζηνλ εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ 

ππεχζπλν επεμεξγαζίαο αλεμάξηεην ειεγθηή ή/θαη ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηνχ θαη ηξίησλ εκπιεθφκελσλ ζηελ ζχκβαζε 

πξνζψπσλ πνπ ελήξγεζαλ σο εθηεινχληεο επεμεξγαζία (εθφζνλ ππάξρνπλ), ζηα 

δεδνκέλα, ζηα αξρεία, ζηνπο ειέγρνπο, ζηηο πνιηηηθέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεμεξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζεί φηη νη εθηεινχληεο ηελ 

επεμεξγαζία ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο λνκνζεζίαο. 

Ο σο άλσ έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ έγγξαθεο ελεκέξσζεο ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» πξνο ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ 

ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ λα δηεμάγεη ηνλ έιεγρν, 
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γλσζηνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ζα 

δηελεξγήζνπλ ηνλ έιεγρν θαζψο θαη ηελ εθηηκψκελε δηάξθεηα απηνχ. 

Oη εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία (αλάδνρνο, ππεξγνιάβνο εθφζνλ ππάξρεη θ.ά.) δελ 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ειέγρνπ: 

α. ζε νπνηνλδήπνηε, αλ δελ ηνπο παξέρεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαη 

ηεο αξκνδηφηεηαο ειέγρνπ 

β. εθηφο ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ εθηεινχληα. 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δχλαηαη λα πξνβεί ζε έιεγρν, ρσξίο λα ηεξεζεί ε αλσηέξσ 

ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, εθφζνλ:  

α. ζπληξέρεη πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή παξαβίαζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ή  

β. ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ζεσξεί εχινγα αλαγθαία ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ιφγσ 

βάζηκσλ ελδείμεσλ πεξί κε ζπκκφξθσζεο ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία κε ηελ 

δεκφζηα ζχκβαζε, ή 

γ. ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη ή θαιείηαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν βάζεη 

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, απνθάζεσο επνπηηθήο αξρήο ή άιιεο παξφκνηαο 

ξπζκηζηηθήο αξρήο ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

ζε νπνηαδήπνηε ρψξα, ή  

δ. ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο ππνρξενχηαη ή θαιείηαη λα δηελεξγήζεη έιεγρν θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ζην νπνίν 

δηαηππψλνληαη δεηήκαηα σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ιακβάλεη άκεζα κέηξα γηα ηελ απνθαηάζηαζε 

ζθαικάησλ ή ειιείςεσλ, εθφζνλ εληνπηζηνχλ ηέηνηα απφ ηε «ΓΔΥΑΜΒ», θαη 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηειεπηαίνπ εληφο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πνπ ζα 

νξηζηεί απφ απηφλ. 

 

Γιαβίβαζη ηυν Γεδομένυν Πποζυπικού Υαπακηήπα 

 

Τα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θνηλνπνηνχληαη ζηνλ εθηεινχληα απφ ηε 

«ΓΔΥΑΜΒ»  θαη ππφθεηληαη ζε επεμεξγαζία απφ εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ ηνπ. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ δηαβηβάδεη ζε απνδέθηεο ή/θαη ηξίηνπο ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηεο «ΓΔΥΑΜΒ», κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε, πνπ 

ππνβάιιεηαη αίηεκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ ή/θαη ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» νπφηε 
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ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα δχλαηαη λα επηζηξαθνχλ ζε απηφλ ή ζην 

ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ. 

Αλ απαηηείηαη λα δηαβηβαζηνχλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε απνδέθηεο πιελ 

ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα 

πιεξνθνξεί εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο γηα ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο δηαβίβαζεο θαη δελ ζα δηαβηβάδεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πξηλ ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ επεμεξγάδεηαη νχηε δηαβηβάδεη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ρψξεο ή δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη απνθαζίζεη φηη δελ δηαζθαιίδεηαη επαξθέο επίπεδν 

πξνζηαζίαο απηψλ, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, ήηνη ηεο «ΓΔΥΑΜΒ». 

 

Ππόζλητη ςπό -εκηελούνηυν ηην επεξεπγαζία πποζώπυν από ηον ανάδοσο 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, πξηλ 

απφ ηελ πξφζιεςε άιινπ ππφ-εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάζεζε 

εξγαζηψλ ζε απηφλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

ππφθεηληαη πξνο επεμεξγαζία θαη ζα αλαιάβεη ν ππφ- εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. 

Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αλσηέξσ αηηήκαηνο πεξί 

αλαζέζεσο ηεο επεμεξγαζίαο ζε ππεξγνιάβν, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία αλ απνδέρεηαη ή φρη ηελ πξφζιεςε 

ππεξγνιάβνπ. Μφλν θαηφπηλ ξεηήο έγγξαθεο άδεηαο ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο 

ζηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, γηα ηελ πξφζιεςε νξηζκέλνπ ππφ- εθηεινχληνο 

ηελ επεμεξγαζία πξνζψπνπ θαη ηελ αξκνδηφηεηα λα παξέρεη ν εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία θαηεπζχλζεηο φκνηεο κε εθείλεο, πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο ζηνλ ππφ-εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, ήηνη λα επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπ παξέρεη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο γηα ινγαξηαζκφ 

θαη θαη’ εληνιή απηνχ, ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάζεζε ηεο επεμεξγαζίαο θαηά ηα 

αλσηέξσ ζε ππφ-εθηεινχλ ηελ επεμεξγαζία πξφζσπν. Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία, 

θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε εθ κέξνπο απηνχ, ππνρξενχηαη λα κελ αλαζέηεη ζε 

νπνηνδήπνηε ηξίην εκπιεθφκελν ζηελ ζχκβαζε πξφζσπν, πξηλ ηελ ξεηή έγγξαθε 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 
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Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία εγγπάηαη φηη, νπνηνδήπνηε ηξίην εκπιεθφκελν ζηελ 

ζχκβαζε πξφζσπν, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, πξηλ 

επεμεξγαζηεί δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, ζα ζπκβάιιεηαη κε ηνλ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία, κε ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο πνιηηηθήο 

θαη ζηελ δεκφζηα ζχκβαζε θαη ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη φηη ζα πξνβαίλεη 

(ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία) ζε φιεο ηηο αλαγθαίεο θαη θαηάιιειεο ελέξγεηεο θαη 

εγγπήζεηο, ψζηε λα ηεξείηαη επαξθέο επίπεδν πξνζηαζίαο γηα ηα δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο. 

Σε πεξίπησζε πνπ ν ππφ-εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δελ ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ν εθηειψλ 

παξακέλεη πιήξσο ππεχζπλνο έλαληη ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» ηελ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ηνπ ππφ-εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία. 

 

ΠΔΡΙΣΑΣΙΚΑ ΑΦΑΛΔΙΑ-ΠΑΡΑΒΙΑΗ 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δειψλεη θαη εγγπάηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο φηη έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη πνιηηηθέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαρεηξίζεσο πεξηζηαηηθψλ παξαβηάζεσο θαη φηη ην 

πξνζσπηθφ ηνπ θαη νη ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηνπ, νη νπνίνη έρνπλ πξφζβαζε ή 

επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, είλαη ζε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ θαη έρνπλ ιάβεη φιεο ηηο αλαγθαίεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αληηκεηψπηζε παξαβηάζεσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ππνρξενχηαη ζα ελεκεξψλεη ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο 

εληφο 24 σξψλ απφ ην ρξνληθφ ζεκείν, πνπ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ή ν ηπρφλ 

ππφ-εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία αληηιεθζεί παξαβίαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, ε νπνία επεξεάδεη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ 

επεμεξγαζίαο, παξέρνληαο ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο επαξθή πιεξνθφξεζε, πνπ 

ζα ηνπ επηηξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηε γλσζηνπνίεζε 

παξαβηάζεσλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζε επνπηηθή αξρή ή/θαη ζηα 

ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε απηά πνπ νξίδνληαη ζην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαη ζην άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Καλνληζκνχ. Η ελεκέξσζε απηή ζα 

πεξηιακβάλεη, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηηο θαηεγνξίεο θαη ηνλ θαηά πξνζέγγηζε αξηζκφ 
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ησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ αξρείσλ ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην πεξηζηαηηθφ απηφ, ηηο επηπηψζεηο θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο γηα ηε «ΓΔΥΑΜΒ» 

θαη ηα ζηγφκελα ππνθείκελα δεδνκέλσλ απφ ην Πεξηζηαηηθφ απηφ Αζθαιείαο θαζψο 

θαη ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ απφ ηνλ εθηεινχληα ηελ 

επεμεξγαζία. 

 

Σε πεξίπησζε πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα εθαξκφζεη 

άκεζα θαη κε δηθά ηνπ έμνδα (ζην βαζκφ πνπ ην Πεξηζηαηηθφ Αζθάιεηαο νθείιεηαη 

ζε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππφ ηελ δεκφζηα ζχκβαζε), φια ηα δηνξζσηηθά 

κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αηηηψλ ηνπ Πεξηζηαηηθνχ Αζθαιείαο θαη ζα 

ζπκβνπιεχεηαη θαιφπηζηα ηε «ΓΔΥΑΜΒ» ζρεηηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο 

απνθαηάζηαζεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο θαη εχινγεο. Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα 

παξέρεη θάζε εχινγα απαηηνχκελε ζπλδξνκή ζηε «ΓΔΥΑΜΒ» ζην πιαίζην ησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ ζα ιακβάλνληαη απφ απηφλ. 

 

Ο εθηειψλ ζα εμαζθαιίδεη φηη απηέο νη πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο πξνβιέπνπλ, 

ρσξίο πεξηνξηζκφ, ηελ πξφιεςε ηεο επαλάιεςεο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ Πεξηζηαηηθνχ 

Αζθαιείαο θαη ζα ελεκεξψλεη ηε «ΓΔΥΑΜΒ» γηα φια ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ 

έρνπλ ιεθζεί θαη γηα ηηο πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ππνρξενχηαη λα παξέρεη νηαζδήπνηε κνξθήο ελεκέξσζε 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε dpo@deyamv.gr θαζψο θαη ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ 

2421075126. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ππνρξενχηαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο θαη λα ιεηηνπξγεί θαη’ εληνιή ηνπ ππεπζχλνπ επεμεξγαζίαο 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλ επηθνπξεί ζηελ έξεπλα, ζηνλ πεξηνξηζκφ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε 

θάζε πεξηζηαηηθνχ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία εγγπάηαη φηη νη ππφ-εθηεινχληεο ηελ επεμεξγαζία κε ηνπο 

νπνίνπο έρεη ζπκβιεζεί κε μερσξηζηή ζχκβαζε εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο δηαρεηξίζεσο 

παξαβηάζεσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε αλάινγεο δηαδηθαζίεο θαη έρνπλ ιάβεη φια 

ηα αληίζηνηρα κέηξα. 

 

mailto:dpo@deyamv.gr
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Η αλσηέξσ ππνρξέσζε ελεκέξσζεο δελ αλαηξεί άιιεο ππνρξεψζεηο ελεκέξσζεο ηνπ 

εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία, νη νπνίεο έρνπλ ηπρφλ πξνβιεθζεί ζηελ δεκφζηα 

ζχκβαζε θαη νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

 

Πολίηικη διαγπαθήρ ή Δπιζηποθήρ ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ή/θαη ν ππφ-εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία νθείινπλ λα 

δηαγξάςνπλ ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο εληφο 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο επεμεξγαζίαο 

θαη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα βεβαηψλεη ηελ δηαγξαθή φισλ ησλ αληηγξάθσλ 

ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνλ ππεχζπλν 

επεμεξγαζίαο θαη ηπρφλ έρεη δηαβηβάζεη ζηνλ ππφ-εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία. 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δχλαηαη ζην πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ επρέξεηαο, λα 

απαηηήζεη απφ ηνλ εθηεινχληα εγγξάθσο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία 

δηαθνπήο ηεο επεμεξγαζίαο λα ηνπ επηζηξέθεη ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο ζε αληίγξαθν κέζσ αζθαινχο αξρείνπ, ν 

κνξθφηππνο ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζπκθσλεζεί κε ηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή/θαη λα 

δηαγξάςεη, βεβαηψλνληαο παξάιιεια ηελ δηαγξαθή, φισλ ησλ ππφινηπσλ 

αληηγξάθσλ ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, 

πνπ επεμεξγαδφηαλ ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ή/θαη ν ηπρφλ ππφ εθηειψλ ηελ 

επεμεξγαζία. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ή/θαη ν ηπρφλ ππφ-εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δηαηεξνχλ 

ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο, φηαλ απαηηείηαη 

απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ/θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη κφλν γηα ηελ πεξίνδν πνπ 

απαηηείηαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία δηαζθαιίδεη ηελ 

ηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ππεχζπλνπ επεμεξγαζίαο θαη φηη ε ελ ιφγσ επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξαγκαηνπνηείηαη κφλν γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο 

ζθνπνχο πνπ απαηηνχλ ηελ απνζήθεπζή ηνπο θαη γηα θαλέλαλ άιιν ζθνπφ. 

 

Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία παξέρεη ζηνλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο έγγξαθε βεβαίσζε 

γηα ηελ πιήξε ζπκκφξθσζε ηνπ ίδηνπ θαη ησλ ππφ-εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξνχζα πνιηηηθή θαη ζηελ δεκφζηα ζχκβαζε εληφο δχν (2) 
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κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο επεμεξγαζίαο, εθηφο αλ απαηηείηαη λα 

πξνζθνκηζηεί ε ελ ιφγσ βεβαίσζε λσξίηεξα ιφγσ θαηαγγειίαο ζηελ Αξρή 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα ή ιφγσ νπνηνζδήπνηε δηθαζηηθήο ή 

εμσδηθαζηηθήο δηακάρεο, ζηελ νπνία πεξίπησζε ε βεβαίσζε ζα πξνζθνκηζηεί άκεζα. 

 

Μη ηήπηζη ηηρ παπούζηρ πολιηικήρ και ηυν ζσεηικών πποβλεπόμενυν ζηην 

δημόζια ζύμβαζη 

 

Η κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εθηεινχληνο ηελ επεμεξγαζία ή/θαη ησλ ππφ-

εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πνιηηηθή θαη ζα 

πξνβιέπνληαη ζηελ δεκφζηα ζχκβαζε ζα ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ 

θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ εθάζηνηε δεκφζηα ζχκβαζε. Ο εθηειψλ ηελ επεμεξγαζία ζα 

επζχλεηαη γηα θάζε πηαίζκα απηνχ, ησλ ππφ- εθηεινχλησλ ηελ επεμεξγαζία θαη ησλ 

ελ γέλεη πξνζηεζέλησλ ηνπ θαη ζα ππέρεη ππνρξέσζε πιήξνπο απνθαηάζηαζεο θάζε 

δεκίαο ηεο «ΓΔΥΑΜΒ», ε νπνία ζα νθείιεηαη ή ζα ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ 

παξάβαζε απφ ηνλ εθηεινχληα ησλ φξσλ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ή/θαη ηνπ 

ηζρχνληνο εθάζηνηε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

Ο εθηειψλ επεμεξγαζία ζε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνζδήπνηε αλαιεθζείζαο 

ππνρξέσζήο ηνπ έλαληη ηεο «ΓΔΥΑΜΒ» ζα ζεσξείηαη ν ίδηνο ππεχζπλνο 

επεμεξγαζίαο. 

Κάζε πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, ν αλάδνρνο θαζψο θαη θάζε ηξίην πξφζσπν 

πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» θαη ηνπ αλαδφρνπ δηαβάδνληαο ην παξφλ ιακβάλεη γλψζε ηεο σο άλσ 

επεμεξγαζίαο πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 απνθιεηζηηθά γηα 

ηνπο ζθνπνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη γηα ζθνπνχο ζπκβαηνχο κε απηνχο θαζψο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ εθηεινχληα ηελ επεμεξγαζία θαη ησλ ηπρφλ ππφ-εθηεινχλησλ 

ηελ επεμεξγαζία πξνζψπσλ. Μέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

«ΓΔΥΑΜΒ» θαζψο θαη κε ηελ ππνγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζεσξείηαη φηη ηα 

ππνθείκελα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ έρνπλ ιάβεη γλψζε θαη ζπλαηλνχλ ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ. 
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