ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ME ANTIKEIMENO THN
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 679/2016 (GDPR) ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΔΥΟ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ
ΤΟΥ,
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ
44.800,00€
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα 26-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, μετά
την αριθμ.8η/ θέμα 4ο Έκτακτο / 11-01-2019 απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας του ανωτέρω συνοπτικού διαγωνισμού
με σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και την αριθμ. 97/2019 Απόφαση Διοικητή
σύμφωνα με την οποία ορισθήκαμε επιτροπή σύνταξης τεχνικών
προδιαγραφών, συνεδριάσαμε οι παρακάτω:
1. Νικόλαος Κριθαρίδης, Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Διοικητικής
Υπηρεσίας (ΨΝΘ),
2. Χρήστος Χονδρόπουλος, Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχου Ποιότητας
– Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (Γ.Παπανικολάου)
3. Αναστασία Χωματά, Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού (Γ.Παπανικολάου)
και αφού λάβαμε υπόψη:
α) τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων(ΓΚΠΔ) ΕΕ
2016/679,
β) τις κατευθυντήριες Οδηγίες για τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων της
Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29- 16 EL/WP243rev.01(05-04-17),
γ) την αρ. πρωτ. 3276/27-07-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας προς τους
Δημοσίους και Ιδιωτικούς Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας για την ενίσχυση
των δράσεων συμμόρφωσης ως προς το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων
δ) τις προτάσεις που κατατέθηκαν μετά την α΄ δημόσια διαβούλευση επί του
πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών :
προχωρήσαμε στην σύνταξη των κάτωθι:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΙΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣΜΕ ΤΟΝ Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R)

(ΕΕ/2016/679)
ΚΑΙ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
1. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, αυτό θα παρέχει τις υπηρεσίες (GDPR
services) στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον νέο Κανονισμό στο Νοσοκομείο και
θα οριστεί το ίδιο ως ΥΠΔ (DPO). Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αυτό
θα ορίσει με την πρότασή του το φυσικό πρόσωπο εκείνου που θα αναλάβει το
ρόλο του ΥΠΔ (DPO). Ο υποψήφιος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
(ΥΠΔ/DPO) θα πλαισιώνεται από κατάλληλη υποστηρικτική ομάδα, η οποία θα
περιλαμβάνει έμπειρα στελέχη, τα μέλη της οποίας συνεργάζονται μεταξύ τους
υπό την ευθύνη του και τα οποία θα καλύπτουν κατ΄ ελάχιστο τις ακόλουθες
κατηγορίες:
 Εξειδικευμένο νομικό με γνώση και εμπειρία των πρακτικών περί
προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο
υλοποίησής της συμμόρφωσης.
 Εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και εμπειρία της
ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Επίσης, ο υποψήφιος οφείλει να ορίσει τον αναπληρωτή αυτού, με τα
αντίστοιχα προσόντα, ο οποίος θα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του σε
περίπτωση απουσίας του.
2. Η προσφορά θα περιλαμβάνει περιγραφή της μεθοδολογίας υλοποίησης,
καθώς και αναφορά στις τεχνικές και τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν για
την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
3. Ο Ανάδοχος θα προσαρμόσει την μεθοδολογία του στις ανάγκες του
Οργανισμού, διασφαλίζοντας την ελάχιστη χρονική επιβάρυνση των
εργαζομένων και την απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου.
4. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (φυσικά πρόσωπα ή ο εκπρόσωπος των
νομικών προσώπων άλλως/ή και το υποδεικνυόμενο από το νομικό άτομο ως
DPO), θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα παρακάτω αναφερόμενα προσόντα:
α) Επαγγελματικά προσόντα, ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας στον τομέα του
δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της
ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του
ΓΚΠΔ.
β) Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής Σχολής με εμπειρία στον τομέα του Δικαίου και των
πρακτικών περί προστασίας δεδομένων και άριστη γνώση του ΓΚΠΔ. ή Σχολής
Πληροφορικής ή Σχολής Μηχανικών Πληροφορικής με γνώση του τομέα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, των τεχνολογιών πληροφορίας, των συστημάτων
πληροφορικής σε θέματα υγείας και ασφάλειας των δεδομένων ή αντίστοιχο
τίτλο σπουδών της Αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης.
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γ) Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος εφόσον αυτή προβλέπεται ανάλογα με την
ιδιότητα του προσώπου.
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (αναγνωρισμένος τίτλος ΑΣΕΠ).
ε) Ανεπτυγμένες γνώσεις Η/Υ αποδεικνυόμενες με: α) αναγνωρισμένο
πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ (π.χ. ECDL ή ACTA ή ισοδύναμο) β) με τίτλους
σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και Τεχνολογικής
εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι
υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα,
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ).
στ) Καλή γνώση του τομέα δραστηριότητας του Οργανισμού, των διοικητικών
κανόνων και διαδικασιών απόδοσης του οργανισμού
ζ) Καλή γνώση των πράξεων επεξεργασίας που διενεργούνται και των αναγκών
του υπεύθυνου επεξεργασίας.
Οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν:
1. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (του υποψηφίου και όλων των τυχόν φυσικών
προσώπων που απαρτίζουν την ομάδα του).
2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Τίτλου Σπουδών (προσόν β).
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος εφόσον αυτή
προβλέπεται ανάλογα με την ιδιότητα του προσώπου (προσόν γ).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας (προσόν δ).
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού Γνώσης Η/Υ ή ισοδύναμου
αυτού (προσόν ε).
6. Στοιχεία (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά), τα οποία θα αποδεικνύουν:
 Την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και εμπειρογνωσία των πρακτικών
περί προστασίας και διαχείρισης δεδομένων και της ικανότητας
εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπονται στον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο
συμμόρφωσης και υλοποίησης αυτού, ειδικά σε συνάρτηση με τον τομέα
της παροχής υπηρεσιών υγείας.
 Τη γνώση του τομέα της Υγείας και ειδικότερα των διοικητικών κανόνων
που τον διέπουν.
 Τη γνώση για τα πληροφοριακά συστήματα και ειδικότερα την διαχείριση
δεδομένων μέσω αυτών και την ασφάλειά τους.
Στην προσφορά του υποψήφιου θα πρέπει να αναφέρεται σαφής καταμερισμός
των καθηκόντων στους κόλπους της ομάδας του αναδόχου και να ορίζεται ένα
μόνο άτομο ως επικεφαλής επικοινωνίας για κάθε οργανική μονάδα (νοσοκομείο
έδρας "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" και οργανική μονάδα "Ψ.Ν.Θ." ). Ο υπεύθυνος
προστασίας δεδομένων (DPO) που θα οριστεί θα είναι κοινός και για τις δύο
οργανικές μονάδες.
Επειδή οι υπεύθυνοι προστασίας δεδομένων επιτρέπεται να επιτελούν και άλλα
καθήκοντα, η ανάθεση σ΄ αυτούς άλλων καθηκόντων και υποχρεώσεων είναι
δυνατή μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν προκύπτουν συγκρούσεις
συμφερόντων. Ο DPO δεν μπορεί να κατέχει στους κόλπους του Οργανισμού
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θέση από την οποία μπορεί να καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Θα απορρίπτονται προσφορές που υποβάλλονται από φυσικό πρόσωπο ή νομικό
πρόσωπο που θα υποδεικνύει φυσικό πρόσωπο ως DPO, το οποίο διατηρεί
σχέση εργασίας με το Νοσοκομείο και μπορεί να προκύψει σύγκρουση
συμφερόντων.
Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από επαρκή τεκμηρίωση των προσόντων ή που
καθορίζουν αμοιβή εκτός του προϋπολογισμού θα απορρίπτονται.

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ-ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ
ΤΟΝ Γ.Κ.Π.Δ. (G.D.P.R) (ΕΕ/2016/679)
Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εναρμόνιση-συμμόρφωση του Νοσοκομείου
με τις επιταγές του Γ.Κ.Π.Δ. θα επιτελέσει υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
1. Επικαιροποίηση της χαρτογράφησης των δεδομένων και αρχείων,
αξιοποιώντας υπάρχουσες καταγραφές διαδικασιών, συστημάτων και
προσώπων που προβαίνουν σε επεξεργασία αυτών, περιλαμβανομένης της
καταγραφής ροών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
2. Εκτίμηση αντικτύπου επεξεργασίας δεδομένων και ανάλυση αποκλίσεων.
 Αξιολόγηση πλαισίου ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και
σχεδιασμός προγραμμάτων, εφαρμογών και διαδικασιών για την
προστασία και ελαχιστοποίηση των δεδομένων.
 Εκτίμηση και διαχείριση κινδύνων από την επεξεργασία εντός και εκτός
οργανισμού (σε περίπτωση μεταφοράς δεδομένων εντός και εκτός Ε.Ε).
 Προσδιορισμός νομικών βάσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
(συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσης του υποκειμένου). Ενδεικτικά
αναφέρονται: έλεγχος αποφάσεων ΔΣ και διοικητικών εγγράφων που
αναρτώνται π.χ. στη Διαύγεια, στο ΚΗΜΔΗΣ για λόγους διαφάνειας,
έλεγχος συμβάσεων προμηθευτών και εργαζομένων, διατυπώσεις σε
έγγραφα ενημέρωσης, έλεγχος των αποκρίσεων του Οργανισμού σε
αιτήματα πολιτών, κτλ).
 Ανάπτυξη σχεδίου απόκρισης για την παραβίαση δεδομένων και
προετοιμασία πρωτοκόλλου γνωστοποίησης παραβίασης δεδομένων στην
εποπτεύουσα αρχή (ΑΠΔΠΧ) και σχετικής ανακοίνωσης στα υποκείμενα
των δεδομένων.
 Κατάθεση σχεδίου δράσης εναρμόνισης-συμμόρφωσης
με τον
Γ.Κ.Π.Δ(πρόταση οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, μεθοδολογία
υλοποίησης και τεχνικές υλοποίησης) και ανάπτυξη πρότυπων
διαδικασιών για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό τη μορφή
εγχειριδίου.
4. Εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού-Παρουσίαση του Γ.Κ.Π.Δ.
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Απαιτούμενες Ενέργειες
Αποτύπωση
της
υπάρχουσας
κατάστασης και χαρτογράφηση των
δεδομένων
Μελέτη
ανάλυσης
Ελλείψεων
και
Αποκλίσεων (Gap analysis)

Χρονοδιάγραμμα-Παράδοση
έργου
6 εβδομάδες από την υπογραφή της
σύμβασης
7 εβδομάδες από την υπογραφή της
σύμβασης

Κατάρτιση
σχεδίου
δράσης
εναρμόνισης-συμμόρφωσης
με
τον
Γ.Κ.Π.Δ (Compliance Plan)
Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου (Data
Privacy Impact Assessment)

8 εβδομάδες από την υπογραφή της
σύμβασης

Εκπαίδευση προσωπικού - Παρουσίαση
του Γ.Κ.Π.Δ.

10 εβδομάδες από την υπογραφή
της σύμβασης

8 εβδομάδες από την υπογραφή της
σύμβασης

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)
Β.1.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

1. Θα ενημερώνει και θα συμβουλεύει γραπτώς το Γ.Ν.Θ. "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΨΝΘ", τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία και
τους υπαλλήλους του, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον
Γ.Κ.Π.Δ. και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
2. Θα παρακολουθεί τη συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τον Γ.Κ.Π.Δ. και με
άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και με τις πολιτικές του
υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία σε σχέση με την
προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της
πρότασης αναμόρφωσης διαδικασιών, επικαιροποίησης της χαρτογράφησης
δεδομένων και ροών και της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης
και κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας
και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων.
3. Θα παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την
προστασία των δεδομένων και θα παρακολουθεί την υλοποίησή της,
σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.
4. Θα είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα
των δεδομένων (ασθενείς, εργαζόμενοι κτλ).
5. Θα συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και θα ενεργεί ως πρόσωπο επικοινωνίας με την
Α.Π.Δ.Π.Χ. για τα ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία,
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περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο
άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ. και θα πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την
περίπτωση, για οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις
επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και
τους σκοπούς επεξεργασίας.
6. Θα συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Προστασίας του Υπουργείου Υγείας για την
ενίσχυση των δράσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων του Υπουργείου
και την εφαρμογή τους στο σύνολο των εποπτευόμενων φορέων με
ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.
7. Θα διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη νοοτροπίας προστασίας των
δεδομένων στο ανθρώπινο δυναμικό του Νοσοκομείου και θα συμβάλλει στην
εφαρμογή ουσιωδών στοιχείων του ΓΚΠΔ, όπως οι αρχές της επεξεργασίας
δεδομένων, τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων, η προστασία
των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού, τα αρχεία των
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και η γνωστοποίηση και ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων.
8. Θα παρέχει άμεσα (εντός 24 ωρών) τη γνώμη του εγγράφως σε περίπτωση
παραβίασης προσωπικών δεδομένων ή άλλου σχετικού συμβάντος.
9. Θα απαντά σε ερωτήματα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την
επεξεργασία, του υποκειμένου των δεδομένων ή υπαλλήλων καθώς και σε
καταγγελίες που αφορούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εντός 5
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίησή τους σε αυτόν.
10. Θα λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του Γ.Ν.Θ.
"Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΨΝΘ" ( Διοικητικό Συμβούλιο Νοσοκομείου) και θα
συμμετέχει σε συσκέψεις και κατά τη λήψη αποφάσεων ανώτερων και
μεσαίων στελεχών της διοίκησης για ζητήματα που αφορούν την προστασία
προσωπικών δεδομένων, καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεσμεύεται από την τήρηση του
απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας
σχετικά με την εκτέλεση των
καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή της χώρας μας .
12. Θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας.
13. Για την παροχή των υπηρεσιών του ΥΠΔ το Νοσοκομείο θα παρέχει διακριτό
χώρο που θα διατεθεί για το σκοπό αυτό.
14. Θα εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει
εντολές για την άσκηση του καθηκόντων του) και δεν υφίσταται κυρώσεις
επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
15. Ο ρόλος του θα είναι συμβουλευτικός και όχι αποφασιστικός. Δε φέρει
προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση του Οργανισμού προς τον
Γ.Κ.Π.Δ., φέρει όμως την ευθύνη καθοδήγησης του νοσοκομείου προς την
απαιτούμενη συμμόρφωση προς τον Γ.Κ.Π.Δ. και για τον λόγο αυτό υπόκειται
σε ευθύνη αποζημίωσης προς τον οργανισμό για πρόστιμα τα οποία
ενδεχομένως δεχθεί από δικές του παραλείψεις ή αμέλεια.
16. Θα δημιουργήσει καταλόγους και θα τηρεί
μητρώο των πράξεων
επεξεργασίας (βασικό αρχείο δραστηριοτήτων) με βάση τις πληροφορίες που
λαμβάνουν από τα διάφορα τμήματα του Νοσοκομείου που είναι υπεύθυνα
για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα εν λόγω αρχεία
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θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα από τα εργαλεία που επιτρέπουν στον
υπεύθυνο προστασίας δεδομένων να επιτελεί δύο από τα καθήκοντά του,
ήτοι την παρακολούθηση της συμμόρφωσης, και την ενημέρωση και παροχή
συμβουλών στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία.
Σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία που επιβάλλεται να τηρούνται δυνάμει του
άρθρου 30 θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαλείο που επιτρέπει στον
υπεύθυνο επεξεργασίας και την εποπτική αρχή, κατόπιν αιτήματος, να έχουν
μια επισκόπηση όλων των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που επιτελεί ένας οργανισμός. Αποτελεί επομένως
προϋπόθεση συμμόρφωσης και κατά συνέπεια, αποτελεσματικό μέτρο
λογοδοσίας.
17. Θα αναλάβει την ευθύνη αποκατάστασης κάθε ζημιάς, απώλειας, κόστους και
δαπάνης που μπορεί να υποστεί το Νοσοκομείο σε περίπτωση που υπάρξει
αποτυχία στην επισήμανση κινδύνου και στις πρακτικές οι οποίες μπορεί να
οδηγήσουν σε παραβίαση των διατάξεων του Γ.Κ.Π.Π.Δ.
18. Υποχρεούται να πραγματοποιεί 14 επισκέψεις μηνιαίως, διάρκειας έξι (6)
πλήρων ωρών σε πρωινή και εργάσιμη ημέρα (7 μηνιαίες επισκέψεις στο
νοσοκομείο έδρας "Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ" και 7 μηνιαίες επισκέψεις στην
οργανική μονάδα "ΨΝΘ") και χρονικό διάστημα 8 μηνών. Μετά τη
συμπλήρωση του 8μηνου και έως τη λήξη της σύμβασης ο ΥΠΔ υποχρεούται
να παρίσταται σε συναντήσεις στο νοσοκομείο όποτε κρίνεται αναγκαίο από
τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
19. Υποχρεούται να ορίσει συγκεκριμένο αριθμό σταθερού και κινητού
τηλεφώνου καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τα
οποία θα λειτουργούν απρόσκοπτα προκειμένου να απευθύνεται ο
εργαζόμενος που έχει οριστεί κάθε φορά με σχετική απόφαση του
Οργανισμού για γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές και διευκρινίσεις σχετικά με το
αντικείμενο της Υπηρεσίας του. Η ανταπόκριση στα ανωτέρω αιτήματα θα
πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 24 ωρών.
20. Υποχρεούται να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στη νομοθεσία που
αφορούν στο αντικείμενο απασχόλησής του.

Απαραίτητα τόσο για τις υπηρεσίες Εναρμόνισης-Συμμόρφωσης του
Νοσοκομείου με τον Γ.Κ.Π.Δ (G.D.P.R) (ΕΕ/2016/679) όσο και για τις Υπηρεσίες
Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων,
όλες οι προτάσεις του αναδόχου θα
βασίζονται και θα λαμβάνουν υπόψη εκτός από τον Κανονισμό Γενικής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το υφιστάμενο Ελληνικό
Νομοθετικό
Πλαίσιο
(συμπεριλαμβανομένης
της
νομολογίας),
τις
κατευθυντήριες γραμμές για το GDPR που δημοσιεύονται από την Ομάδα
Εργασίας για την Προστασία Δεδομένων του Άρθρου 29 (WP 29), τις
κατευθυντήριες οδηγίες, γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Ελληνικής Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (καθώς και τις κατά περίπτωση
κατευθυντήριες γραμμές ή αποφάσεις άλλων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας
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Προσωπικών Δεδομένων) και τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Νικόλαος Κριθαρίδης

2. Χρήστος Χονδρόπουλος

3. Αναστασία Χωματά
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