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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ (ΣΤΑΣΥ) A.E.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
Ε∆ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52
ΑΦΜ: 099939745 / ∆.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΛ.:214-4141138 - 214-4141369/Email.:kgram@stasy.gr
Αριθ. Πρωτ.: 19035
Ηµεροµηνία: 22.12.21
Πληροφορίες : Χ. Πανταζή
Τηλέφωνο : 214–414-1338
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υ̟οβολής ̟ροσφορών για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ισκευής και
συντήρησης Banknote Reader BNA571 των αυτόµατων µηχανηµάτων έκδοσης
εισιτηρίων 2ης γενιάς της ΣΤΑΣΥ (CPV: 50332000-1)
ΣΧΕΤΙΚΑ: 1) MR-460457
2) Α̟όφαση Ανάληψης Πολυετούς Υ̟οχρέωσης Α∆Α: ΩΣΚ0465ΧΘΞΨΘΚ, 64Χ5ΟΡΛΟ-ΜΜΟ
Προϋ̟ολογισµός: Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ̟οσό των δεκατριών
χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (13.600,00 €) ̟λέον Φ.Π.Α.
Η εταιρεία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής ΣΤΑΣΥ) σας
καλεί να καταθέσετε σφραγισµένες ̟ροσφορές για την ̟αροχή υ̟ηρεσιών ε̟ισκευής και
συντήρησης Banknote Reader BNA571 των αυτόµατων µηχανηµάτων έκδοσης
εισιτηρίων 2ης γενιάς του Μετρό.
∆εν ε̟ιτρέ̟εται η υ̟οβολή εναλλακτικής ̟ροσφοράς για τις ζητούµενες υ̟ηρεσίες.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, θα α̟ορρί̟τονται ως
α̟αράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υ̟όψη κατά την αξιολόγηση.
Η διάρκεια της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου
ορίζεται σε ένα (1) χρόνο. Το εν λόγω χρονικό διάστηµα αρχίζει α̟ό την
ηµεροµηνία υ̟ογραφής του συµφωνητικού ή α̟ό την ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται σε
αυτό και λήγει είτε σε δήλη ηµεροµηνία ή ̟ροθεσµία.
Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟αρατείνει την ̟ιο ̟άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης
µέχρι τρεις (3) ε̟ι̟λέον µήνες.
Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης της σύµβασης θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και τιµές µε την
αρχική διάρκεια της σύµβασης.
Για ̟ληροφορίες τεχνικής φύσεως ό̟ως και για ε̟ιτό̟ου ε̟ίσκεψη για να
διαµορφώσουν οι ενδιαφερόµενοι ά̟οψη για το αντικείµενο της σύµβασης , εφόσον
ε̟ιθυµούν, θα ε̟ικοινωνούν µε τον κ. Ξένο στο τηλ.: 214-414-6961 και 6974766358.
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1. Περιγραφή Υ̟ηρεσιών
Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η ε̟ισκευή και συντήρηση Banknote Reader
BNA571 κατασκευής SODECO των αυτόµατων µηχανηµάτων έκδοσης εισιτηρίων 2ης
γενιάς του Μετρό (INDRAII).
Οι α̟αιτούµενες εργασίες ε̟ισκευής και συντήρησης ̟εριλαµβάνουν :
α) Προλη̟τική συντήρηση ε̟ι̟έδου 3 και ό̟ου α̟αιτηθεί ε̟ι̟έδου 4 σύµφωνα µε τις
̟ροδιαγραφές του κατασκευαστή (SODECO)
β) Ε̟ιδιόρθωση βλαβών µε την αντικατάσταση ελαττωµατικών ανταλλακτικών
Η ελάχιστη α̟αιτούµενη διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας θα είναι έξι (6) µήνες
για κάθε Banknote Reader .
Το τελικό κόστος της ε̟ισκευής και συντήρησης των είκοσι (20) Banknote Reader θα
εξαρτηθεί α̟ό το ε̟ί̟εδο της συντήρησης (3 ή 4), τις εργασίες ε̟ισκευής και τα
ανταλλακτικά ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν ̟ου δεν θα υ̟ερβαίνει όµως την
̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη των δεκατριών χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ (13.600,00 €)
̟λέον Φ.Π.Α.
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο οικονοµικός φορέας ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφοράς βάσει τιµής, σύµφωνα µε το
Ν.4412/2016 και θα είναι ε̟ίσηµος ε̟ισκευαστής της κατασκευάστριας εταιρίας
(SODECO) των Banknote Reader στην Ελλάδα.
2. Υ̟οβολή Προσφοράς
Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβληθούν σε σφραγισµένο φάκελο µέχρι την 20.01.2022 και ώρα
10:00 στο Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67, Αθήνα. Στο φάκελο
της ̟ροσφοράς να αναγράφεται :
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
« ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ BANKNOTE
READER BNA571 ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ»
Προς :
ΣΤΑΣΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Αθηνάς 67 Τ.Κ. 105 52 Αθήνα
Υ̟όψη: Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Σηµειώνουµε:
1. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ̟ροσφορές ̟ου θα σταλούν
ταχυδροµικά, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα έχουν ̟αραληφθεί α̟ό το τµήµα
κεντρικής Γραµµατείας της ΣΤΑΣΥ α̟οδεδειγµένα ̟ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και
ώρα.
2. Οι ̟ροσφορές θα έχουν ισχύ για ενενήντα (90) ηµέρες.
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3. Οι ̟ροσφορές θα υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
3.1 Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα.
Οι ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους τα ̟αρακάτω έγγραφα,
τα ο̟οία ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν σε ̟ρωτότυ̟α ή σε ευκρινή αντίγραφα:
1) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό Αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης και το ο̟οίο να είναι σε ισχύ κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των
̟ροσφορών.
2) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια Αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι
είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις φορολογικές τους υ̟οχρεώσεις, το ο̟οίο να είναι σε ισχύ
κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ̟ροσφορών.
3) Πιστο̟οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α̟ό το οικείο Ε̟ιµελητήριο µε το ο̟οίο
θα ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά τους ή βεβαίωση
άσκησης ε̟αγγέλµατος α̟ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου.
4) Αντίγραφο της α̟όφασης µε την ο̟οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία
∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό̟ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α̟ό
το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρία ή ̟ιστο̟οιητικό
έκδοσης τελευταίου τριµήνου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής Αρχής α̟ό το ο̟οίο
να ̟ροκύ̟τει το εν ενεργεία ∆.Σ. και το ̟ρόσω̟ο ̟ου εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία.
5) Ισχύον καταστατικό µε τις τυχόν τρο̟ο̟οιήσεις και ̟ιστο̟οιητικό ̟ερί
καταστατικών τρο̟ο̟οιήσεων α̟ό την αρµόδια αρχή.
6) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα αναφέρονται τα κάτωθι:
Α) Για Φυσικά Πρόσω̟α:
∆ηλώνω υ̟εύθυνα ότι δεν έχω καταδικαστεί αµετάκλητα για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα αδικήµατα του
Άρθρου 73 ̟αράγραφος 1 του Νόµου 4412/2016.
Β) Για Νοµικά Πρόσω̟α:
∆ηλώνω υ̟εύθυνα, ως νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της ……ότι ο υ̟ογράφων ή/και κανένα µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα αδικήµατα του
Άρθρου 73 ̟αράγραφος 1 του Νόµου 4412/2016.
7) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ̟ου θα υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο
του διαγωνιζοµένου στην ο̟οία θα δηλώνεται :


ότι έχει µελετήσει λε̟τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των
στοιχείων της ̟αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ̟ου αφορούν το
έργο (τό̟ος έργου, συνθήκες ̟ροσ̟έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ̟.) µετά α̟ό
λε̟τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ̟ό τους όρους της
Προσκλήσεως αυτής,
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ότι τα υ̟οβαλλόµενα στοιχεία και ̟ληροφορίες ̟ου υ̟οβάλλει µε την ̟ροσφορά
του είναι ακριβή,



ότι έχει µελετήσει ε̟ακριβώς του όρους της ̟αρούσας Πρόσκλησης και τους
α̟οδέχεται,



ότι κατά τη σύνταξη της ̟ροσφοράς και κατά την εκτέλεση της ̟αρούσας
σύµβασης, θα τηρεί τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις διατάξεις της
̟εριβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, των νοµίµων
α̟οδοχών ̟ου έχουν θεσ̟ισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις ̟εριβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι ο̟οίες α̟αριθµούνται στο Παράρτηµα XIV του
Προσαρτήµατος B’ του ν. 4412/2016,



ότι δεν έχει α̟οκλειστεί α̟ό ∆ηµόσιους ∆ιαγωνισµούς για ο̟οιονδή̟οτε λόγο ή σε
κάθε ̟ερί̟τωση έχει ̟αρέλθει η ηµεροµηνία λήξης της χρονικής ̟εριόδου ισχύος
του α̟οκλεισµού,



ότι διαθέτει έµ̟ειρο και ειδικευµένο τεχνικό ̟ροσω̟ικό, µε τις αναγκαίες γνώσεις
και δεξιότητες, σε σύνθεση και σε αριθµό ικανό ώστε να εξασφαλίζει την
εµ̟ρόθεσµη και ̟ροσήκουσα εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων του.

8) Βεβαίωση α̟ό την εταιρεία SODECO, ότι ο ̟ροσφέρων είναι εξουσιοδοτηµένος
αντι̟ρόσω̟ος για την εµ̟ορία , διανοµή και ε̟ισκευή των υλικών της εταιρίας
στην Ελλάδα.
3.3 Υ̟εργολαβίες
Α̟αγορεύεται στον Ανάδοχο η υ̟οκατάστασή του στην εκτέλεση του Έργου εν όλω ή
εν µέρει α̟ό άλλο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο και η εκχώρηση σε τρίτο µέρους ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου χωρίς την ̟ροηγούµενη ρητή έγγραφη
συγκατάθεση της ΣΤΑΣΥ. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟ροχωρήσει
στην καταγγελία της Σύµβασης και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκ̟τωτο.
Υ̟εργολαβίες και ̟ροµήθειες του Αναδόχου δεν δηµιουργούν συµβατική σχέση
µεταξύ ο̟οιουδή̟οτε ̟ροµηθευτή ή υ̟εργολάβου και της ΣΤΑΣΥ. Ο Ανάδοχος
υ̟οχρεούται να λάβει ̟ροηγουµένως έγγραφη έγκριση της ΣΤΑΣΥ για την
χρησιµο̟οίηση υ̟εργολάβου για την εκτέλεση ο̟οιωνδή̟οτε εργασιών της
Σύµβασης. Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να αρνηθεί να εγκρίνει τη χρησιµο̟οίηση
υ̟εργολάβων, εφόσον κατά την κρίση της δεν διασφαλίζονται οι όροι εκτέλεσης του
έργου ̟ου αναφέρονται στην ̟αρούσα Σύµβαση.
Η µη τήρηση της υ̟οχρέωσης αυτής α̟ό τον Ανάδοχο συνιστά ̟αράβαση συµβατικής
υ̟οχρέωσης.

3.4 Οικονοµική Προσφορά
Στην Οικονοµική Προσφορά θα ̟εριέχονται όλα τα στοιχεία ̟ου α̟αιτούνται,
σύµφωνα µε το Συνηµµένο Παράρτηµα Ι της Πρόσκλησης, µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
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4. Κριτήριο Ανάθεσης
Η ε̟ιλογή του Αναδόχου θα γίνει µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου ̟ληρούν τους
όρους συµµετοχής του ̟αρόντος και δεν συντρέχει λόγος α̟οκλεισµού τους µε βάση
τον έλεγχο των υ̟οβληθέντων Νοµιµο̟οιητικών εγγράφων
Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο οικονοµικός φορέας ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφοράς βάσει τιµής, σύµφωνα µε το
Ν.4412/2016 και η ο̟οία δεν θα υ̟ερβαίνει την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη.
5. ∆ιάρκεια ανάθεσης
Η διάρκεια της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου
ορίζεται σε ένα (1) χρόνο α̟ό την ηµεροµηνία της τελευταίας χρονικά υ̟ογραφής της ή
α̟ό άλλη ηµεροµηνία ̟ου ορίζεται σε αυτήν.
Η ΣΤΑΣΥ δικαιούται να ̟αρατείνει την ̟ιο ̟άνω διάρκεια ισχύος της σύµβασης µέχρι
τρεις (3) ε̟ι̟λέον µήνες.
6. Παρακολούθηση και Εκτέλεση της Σύµβασης
Η ̟αρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί
α̟ό το αρµόδιο Τµήµα, το ο̟οίο και θα εισηγείται στο αρµόδιο α̟οφαινόµενο
όργανο, για όλα τα ζητήµατα ̟ου αφορούν στην ̟ροσήκουσα εκτέλεση όλων των
όρων της σύµβασης και στην εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των ε̟ιβεβληµένων µέτρων λόγω µη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήµατα ̟ου αφορούν σε τρο̟ο̟οίηση του αντικειµένου και ̟αράταση της
διάρκειας της σύµβασης, υ̟ό τους όρους του άρθρου 337 του ν. 4412/2016 και
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 216 έως 221 του Ν. 4412/2016.
Το αρµόδιος Τµήµα µ̟ορεί, µε α̟όφασή του να ορίζει για την ̟αρακολούθηση της
σύµβασης ως ε̟ό̟τη µε καθήκοντα εισηγητή, υ̟άλληλο της υ̟ηρεσίας. Με την ίδια
α̟όφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υ̟άλληλοι της αρµόδιας υ̟ηρεσίας ή των
εξυ̟ηρετούµενων α̟ό την σύµβαση φορέων, στους ο̟οίους ανατίθενται ε̟ιµέρους
καθήκοντα για την ̟αρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την ̟ερί̟τωση ο ε̟ό̟της
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του ε̟ό̟τη είναι, ενδεικτικά, η ̟ιστο̟οίηση της εκτέλεσης του
αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε
τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του ε̟ό̟τη η ∆ιεύθυνση ̟ου διοικεί τη
σύµβαση µ̟ορεί να α̟ευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές ̟ρος τον ανάδοχο ̟ου
αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
7. Τρό̟ος Πληρωµής
Η ̟ληρωµή του συµβατικού τιµήµατος, θα γίνεται µε την ̟ροσκόµιση των νοµίµων
̟αραστατικών και δικαιολογητικών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου
200 ̟αρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού ̟ου τυχόν ήθελε
ζητηθεί α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες ̟ου διενεργούν τον έλεγχο και την ̟ληρωµή.
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Το τίµηµα α̟οδίδεται µηνιαίως α̟ολογιστικά κατό̟ιν ̟ιστο̟οίησης των ̟αρεχόµενων
υ̟ηρεσιών, α̟ό την καθ’ ύλην αρµόδια ∆ιεύθυνση της ΣΤΑΣΥ, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην ̟αρούσα ̟ρόσκληση. Στη συνέχεια η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής
θα συντάσσει και θα υ̟ογράφει ̟ρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής των υ̟ηρεσιών για
το ο̟οίο τιµολογεί ο ανάδοχος.
Μετά την ̟ιστο̟οίηση των εργασιών, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσκοµίσει στην
ΣΤΑΣΥ τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την καταβολή του συνολικού
τιµήµατος:
α) Πρωτόκολλο οριστικής ̟αραλαβής του τµήµατος ̟ου αφορά η ̟ληρωµή ή του
συνόλου του συµβατικού αντικειµένου σύµφωνα µε το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016.
β) Τιµολόγιο Παροχής Υ̟ηρεσιών για υ̟ηρεσίες ̟ου ̟αρασχέθηκαν τον αµέσως
̟ροηγούµενο µήνα.
γ) Πιστο̟οιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενηµερότητας.
Οι ̟ληρωµές θα γίνονται εξήντα (60) ηµέρες µετά α̟ό την ηµεροµηνία ̟αραλαβής του
τιµολογίου και υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν υ̟οβληθεί τα ως άνω δικαιολογητικά.
∆ιευκρινίζεται ότι :
Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά υ̟εύθυνος για όλες τις εισφορές,
οφειλές, τέλη και άλλες ̟ληρωµές στα Ταµεία Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγειονοµικής
Περίθαλψης και Συντάξεων, Ε̟αγγελµατικών, ∆ηµόσιων ή άλλων φορέων, ό̟ως τα
ΕΦΚΑ, ΤΣΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΤΕΕ κλ̟.
Το Συµβατικό Τίµηµα δεν ̟εριλαµβάνει Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Ο Φόρος
Προστιθέµενης Αξίας θα καταβάλλεται α̟ό την ΣΤΑΣΥ στον Ανάδοχο µε την ̟ληρωµή
του τιµολογίου.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την ̟αροχή
της υ̟ηρεσίας στον τό̟ο και µε τον τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στα έγγραφα της
σύµβασης.
Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης Υ̟έρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων ε̟ιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 ό̟ως
ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η ο̟οία υ̟ολογίζεται ε̟ί της αξίας κάθε ̟ληρωµής ̟ρο φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συµ̟ληρωµατικής σύµβασης υ̟έρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 ̟αρ. 3 του ν. 4412/2016) .
γ) Οι υ̟έρ τρίτων κρατήσεις υ̟όκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος
χαρτοσήµου 3% και στην ε̟’ αυτού εισφορά υ̟έρ ΟΓΑ 0,6%.
8. Ποινική Ρήτρα – Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκ̟τώτου
Σε ό,τι αφορά την τυχόν ε̟ιβολή ̟οινικών ρητρών στον ανάδοχο ισχύουν τα οριζόµενα
στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016.
Για την κήρυξη εκ̟τώτου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 203 του Ν. 4412/2016.
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Εφόσον ε̟ιβληθεί ρήτρα στον ανάδοχο µίας σύµβασης, η εξόφληση του φορολογικού
̟αραστατικού αυτής θα ̟ρέ̟ει να ̟ραγµατο̟οιείται εντός 15 (δεκα̟έντε)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό την έκδοση του µέσω τρα̟εζικής ε̟ιταγής ή κατάθεσης
στον λογαριασµό όψεως της εταιρείας ό̟ως αυτός θα υ̟οδεικνύεται.
9. Τρο̟ο̟οίηση Σύµβασης
Για την τρο̟ο̟οίηση της σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 337 του
Ν.4412/2016.
10. ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης
Για το δικαίωµα µονοµερούς λύσης σύµβασης ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 338
του Ν.4412/2016.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Έντυ̟ο Οικονοµικής Προσφοράς.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση

και Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων
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ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
BANKNOTE READER BNA571 ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021
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ΓΕΝΙΚΑ
Η Οικονοµική Προσφορά θα δοθεί σε Ευρώ, α̟οκλειόµενης της εξάρτησης µε ο̟οιοδή̟οτε
τρό̟ο του τιµήµατος α̟ό την ισοτιµία του Ευρώ µε ξένα νοµίσµατα. Οι διαγωνιζόµενοι
καλούνται να συντάξουν την ̟ροσφορά τους µε τυ̟ο̟οιηµένο τρό̟ο συµ̟ληρώνοντας
τον ̟ίνακα ̟ου ακολουθεί στις ε̟όµενες σελίδες.
Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες ή ευανάγνωστα γραµµένες και να µην
φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟.) ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού.
Οικονοµική ̟ροσφορά ̟ου είναι αόριστη ή υ̟ό αίρεση α̟ορρί̟τεται ως µη α̟οδεκτή,
µετά α̟ό γνωµοδότηση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού.
Η Οικονοµική Προσφορά υ̟ογράφεται α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο του διαγωνιζοµένου, ο
ο̟οίος ε̟ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Μονογραφές ̟ου τυχόν λεί̟ουν, θα
µ̟ουν α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή του ∆ιαγωνισµού και η ̟ροσφορά θα θεωρείται ισχυρή.
Προσφορά όµως ̟ου θα υ̟οβληθεί ανυ̟όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ̟ερί̟τωση
σύµ̟ραξης Εταιρειών η ̟ροσφορά υ̟ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α̟ό τους
νόµιµους εκ̟ροσώ̟ους όλων των Εταιρειών ̟ου συµµετέχουν στη σύµ̟ραξη.
∆ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ̟ροσφορές ή ̟ροσφορές για µέρος των ζητούµενων
υ̟ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ̟ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην
οικονοµική ̟ροσφορά ή ε̟ιφυλάξεις ε̟’ αυτής, θα θεωρηθούν ως ε̟ιφυλάξεις ε̟ί των
όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α̟όρριψη της οικονοµικής ̟ροσφοράς του
διαγωνιζοµένου ̟ου τις διατυ̟ώνει.
Σε ̟ερί̟τωση υ̟άρξεως ̟ρόδηλων αριθµητικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά
διαγωνιζοµένου, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ̟ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών
̟ράξεων και χρησιµο̟οιεί για την κατάταξη των ̟ροσφορών, την διορθωµένη ̟λέον
̟ροσφορά του διαγωνιζοµένου.
Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ̟ου θα δοθούν α̟ό τους διαγωνιζοµένους,
α̟οτελούν την ̟λήρη α̟οζηµίωσή τους για την ̟λήρη, ε̟ιτυχή και εµ̟ρόθεσµη εκτέλεση
όλων των ζητούµενων της Σύµβασης σύµφωνα µε τους όρους του των λοι̟ών τευχών και
τεκµαίρεται ότι για τον ̟ροσδιορισµό τους έχουν συνυ̟ολογισθεί και ληφθεί υ̟όψη όλες
οι δα̟άνες για τις αµοιβές του ̟ροσω̟ικού και των συνεργατών ̟ου θα α̟ασχοληθούν
και κάθε µορφής έξοδα ̟ου θα α̟αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι
δα̟άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι̟ά
κόστη µε τα ο̟οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό̟ως ε̟ίσης και τα
γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης οι τιµές αυτές είναι
και θα ̟αραµείνουν σταθερές και δεν υ̟όκεινται σε αναθεώρηση ή ε̟ικαιρο̟οίηση για
ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή αιτία.
Οι διαγωνιζόµενοι ̟ρέ̟ει να λάβουν υ̟όψη τους ότι κατά τη διάρκεια ισχύος της
σύµβασης θα ̟ρέ̟ει να τηρούν την κείµενη εργατική νοµοθεσία, τις οικείες εφαρµοστέες
συλλογικές ρυθµίσεις εργασίας (συλλογικές συµβάσεις εργασίας, διαιτητικές α̟οφάσεις),
ασφαλιστική και ̟ερί υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων και ̟ρόληψης του
ε̟αγγελµατικού κινδύνου νοµοθεσία, όρος ο ο̟οίος θα συµ̟εριληφθεί στη σύµβαση
µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου.
Προσφορές ̟ου θα υ̟ερβαίνουν την ̟ροϋ̟ολογιζόµενη δα̟άνη, ό̟ως αυτή ορίζεται στο
Τεύχος ∆ιακήρυξης, δεν θα γίνονται α̟οδεκτές.
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Η ΣΤΑΣΥ βαρύνεται µε τον οφειλόµενο Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ε̟ί των
εκάστοτε ̟ληρωτέων ̟οσών.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι διαγωνιζόµενοι θα καταθέσουν ̟ροσφορά η ο̟οία θα ̟εριλαµβάνει τα εξής:

Περιγραφή

Ποσότητα

Ε̟ισκευή & συντήρηση Banknote Reader BNA 571

Προσφερό
µενη
Τιµή
Μονάδας
(€)

Συνολικό
Κόστος (€)

20

Ανάδοχος θα ανακηρυχθεί ο οικονοµικός φορέας ̟ου θα υ̟οβάλλει την ̟λέον
συµφέρουσα α̟ό οικονοµικής ά̟οψης ̟ροσφοράς βάσει τιµής (συνολικό κόστος)
Στο ̟ροσφερόµενο τίµηµα ̟εριλαµβάνονται όλες οι εργασίες συντήρησης ΒΝΑ, το είδος,
η ̟οσότητα και το κόστος ανταλλακτικών και των υλικών ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν ανά
ΒΝΑ.
Σηµείωση.
1) Ο οικονοµικός φορέας στην ̟ροσφορά του θα αναφέρει (δεν αξιολογούνται)
Τιµή για ̟ρολη̟τική συντήρηση ε̟ι̟έδου 3 …………….€ άνευ ΦΠΑ
Τιµή για ̟ρολη̟τική συντήρηση ε̟ι̟έδου 4 …………….€ άνευ ΦΠΑ
Θα ε̟ισυνάψει ε̟ίσης τιµοκατάλογο των ανταλλακτικών των Banknote Reader BNA 571.

Ισχύς Προσφοράς………………..

(**) Τίθεται η Υ̟ογραφή του Νοµίµου Εκ̟ροσώ̟ου του ∆ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας
(̟ερί̟τωση κοινο̟ραξίας/ σύµ̟ραξης τίθενται οι υ̟ογραφές των νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων όλων των εταιρειών
̟ου συµµετέχουν στην κοινο̟ραξία/ σύµ̟ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ̟ραττουσών εταιρειών).

--------------//------------ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
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ΣΧΕ∆ΙΟ

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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ΣΧΕ∆ΙΟ
Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και Εκτέλεση
∆ηµοσίων Συµβάσεων
Η εταιρεία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε δ.τ. «ΣΤΑΣΥ», ̟ου εδρεύει στην οδό Αθηνάς αρ. 67, Αθήνα (Τ.Κ.
10552),µε ΑΦΜ 099939745, ∆.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών νοµίµως εκ̟ροσω̟ούµενης, σέβεται
την ιδιωτικότητα και τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα των Υ̟οκειµένων και φροντίζει να είναι
σε θέση συνεχούς συµµόρφωσης µε τον Κανονισµό 2016/679 (ΕΕ)για την ̟ροστασία
των φυσικών ̟ροσώ̟ων έναντι της ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών, µε τίτλο «Γενικός
Κανονισµός για την Προστασία ∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆), τον Ν. 4624/2019 και την κείµενη
νοµοθεσία ̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και να α̟οδεικνύει τη
συµµόρφωση αυτή.
Με την ̟αρούσα Πολιτική Προστασίας Προσω̟ικών ∆εδοµένων για την Ανάθεση και
Εκτέλεση ∆ηµοσίων Συµβάσεων, η ΣΤΑΣΥ, ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας, ενηµερώνει
τους συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, ̟ροσφέροντες οικονοµικούς φορείς, τους
αναδόχους των δηµοσίων συµβάσεων και τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη
δηµόσια σύµβαση (συνεργάτες, υ̟εργολάβους, τρίτους οικονοµικούς φορείς των
̟ροσφερόντων οικονοµικών φορέων και αναδόχων) για το είδος των ̟ροσω̟ικών
δεδοµένων ̟ου συλλέγει, τον τρό̟ο ε̟εξεργασίας αυτών των δεδοµένων,καθώς και την
̟ροστασία των δεδοµένων, τα δικαιώµατά τους ως Υ̟οκείµενα των δεδοµένων και τον
τρό̟ο ε̟ικοινωνίας µε την εταιρεία.
Η Πολιτική ισχύει για όλα τα Υ̟οκείµενα των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ήτοι για
όλουςτους συµµετέχοντες στον ∆ιαγωνισµό, για τους οικονοµικούς φορείς, οι ο̟οίοι
υ̟οβάλλουν την ̟ροσφορά τους, για τους αναδόχους, στους ο̟οίους κατακυρώνεται η
δηµόσια σύµβαση, και για τους τυχόν τρίτους εµ̟λεκόµενους στη δηµόσια σύµβαση.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι ανωτέρω αναφερόµενοι α̟οτελούν νοµικά ̟ρόσω̟α, νοείται η
ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων των φυσικών ̟ροσώ̟ων αυτών (νοµίµων
εκ̟ροσώ̟ων, µετόχων, µελών, εργαζοµένων, συνεργατών, ̟ροσώ̟ων οριζοµένων για
την υλο̟οίηση του συµβατικού αντικειµένου κλ̟).
Η Πολιτική ισχύει σε όλες τις ̟ερι̟τώσεις δηµοσίων συµβάσεων, στις δηµόσιες
συµβάσειςέργων, υ̟ηρεσιών, ̟ροµηθειών, εκ̟όνησης µελετών, ̟αροχής τεχνικών και
λοι̟ών συναφών ε̟ιστηµονικών υ̟ηρεσιών, ̟αροχής γενικών υ̟ηρεσιών, ό̟ως
ορίζονται στο Ν. 4412/2016, και για όλα τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, τα ο̟οία υφίστανται
ε̟εξεργασία για λογαριασµό της ΣΤΑΣΥ, µε ο̟οιοδή̟οτε µέσο και σε ο̟οιαδή̟οτε
µορφή.
1. Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή και Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας Προσω̟ικών
∆εδοµένων
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Η ΣΤΑΣΥ, ως Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, φέρει την ευθύνη
και είναι σε θέση να α̟οδείξει τη συµµόρφωσή της µε τις αρχές ̟ροστασίας
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, καθώς και την εν γένει συµµόρφωσή της µε την κείµενη
νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ δεσµεύεται ότι τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα συλλέγονται και ε̟εξεργάζονται µε
αντικειµενικότητα, νοµιµότητα και διαφάνεια, για συγκεκριµένο και καθορισµένο
σκο̟ό, και ότι η διενεργούµενη ε̟εξεργασία λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της
Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ, των διατάξεων του ΓΚΠ∆, της κείµενης νοµοθεσίας
για την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και των Οδηγιών της
Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα (ΑΠ∆ΠΧ).
Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι ε̟εξεργάζεται µόνο τα κατάλληλα, συναφή και α̟ολύτως
α̟αραίτητα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα, για το σκο̟ό για τον ο̟οίο συλλέχθηκαν και δεν θα
συλλεχθούν ή διατηρηθούν ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µε σκο̟ό ο̟οιαδή̟οτε µελλοντική
χρήση, εκτός και αν αφορούν ̟ερι̟τώσεις στις ο̟οίες η ΣΤΑΣΥ. Α.Ε. έχει έννοµο
συµφέρον ̟ρος τούτο. Το ̟ροσω̟ικό ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για την
εξυ̟ηρέτηση των νόµιµων, ε̟ιχειρηµατικών σκο̟ών ̟ου σχετίζονται άµεσα µε την
εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Ποια ∆εδοµένα Προσω̟ικού Χαρακτήρα συλλέγει η ΣΤΑΣΥ
Η ΣΤΑΣΥ ως Αναθέτουσα Αρχή συλλέγει,ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, τα ακόλουθα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης
(διαγωνιστική ή µη) και την ανάθεση και εκτέλεση της δηµόσιας σύµβασης, κατά τα
̟ροβλε̟όµενα α̟ό τον Ν. 4412/2016, ό̟ως:
ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο, µητρώνυµο, στοιχεία ταυτότητας, ηµεροµηνία γέννησης,
ΑΦΜ-∆ΟΥ, ΑΜΚΑ,
στοιχεία ε̟ικοινωνίας, τηλέφωνο, διεύθυνση, ηλεκτρονική
διεύθυνση, (email, fax), στοιχεία ε̟ιστηµονικής κατάρτισης ή ε̟αγγελµατικής
δραστηριότητας, ̟τυχία, άδεια εργασίας-λειτουργίας, έναρξη εργασιών σε ∆ΟΥ, τα
δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά τον Ν. 4412/2016 για να δια̟ιστωθεί ότι
δεν συντρέχουν οι λόγοι α̟οκλεισµού, α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου, ̟ιστο̟οιητικά
̟ερί µη υ̟αγωγής σε ̟τώχευση, ̟τωχευτική διαδικασία, εξυγίανση κλ̟, φορολογική
και ασφαλιστική ενηµερότητα, αριθµός λογαριασµού τρα̟έζης, IBAN.
Η συλλογή των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων ̟ραγµατο̟οιείται άµεσα και α̟ευθείας α̟ό το
ίδιο το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων (τον συµµετέχοντα στον ∆ιαγωνισµό, τον
̟ροσφέροντα οικονοµικό φορέα και τον ανάδοχο)κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος
συµµετοχής στη διαδικασία, κατά την υ̟οβολή ̟ροσφοράς, συµ̟ληρώνοντας όλα τα
α̟αιτούµενα δικαιολογητικά και ̟ροσκοµίζοντας τα σχετικά α̟οδεικτικά έγγραφα
βάσει των οριζοµένων στο Τεύχος ∆ιακήρυξης ή στις οδηγίες διεξαγωγής της
διαδικασίας συµµετοχής και ανάθεσης, κατά την κατακύρωση και ανάθεση της
σύµβασης και την εκτέλεση αυτής. Ενδεχοµένως να συλλέγονται και δεδοµένα
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̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟ροκύ̟τουν ̟ροδήλως α̟ό δηµοσιο̟οιηµένα
στοιχεία ή µ̟ορούν να ανευρεθούν και α̟οκτηθούν νοµίµως α̟ό δηµόσιες αρχές.
∆εδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα τα ο̟οία ̟ροσκοµίζονται µε δικαιολογητικά
έγγραφα α̟ό τον ̟ροσφέροντα, ε̟ι̟ρόσθετα και µε δική του ̟ρωτοβουλία, και τα
ο̟οία ενδέχεται να ̟εριέχουν α̟λά ̟ροσω̟ικά δεδοµένα ή ̟ροσω̟ικά δεδοµένα
ειδικής κατηγορίας, νοείται ότι ̟αρέχονται α̟ό το Υ̟οκείµενο µε ρητή, ελεύθερη και µε
̟λήρη ε̟ίγνωση συγκατάθεσή του, γνωρίζοντας ότι συνυ̟οβάλλονται ̟ρος
ε̟εξεργασία για τους σκο̟ούς ̟ου συλλέγονται και τα ανωτέρω ̟ροσω̟ικά δεδοµένα
του.
3. Σκο̟οί και Νοµική Βάση ε̟εξεργασίας
Η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους
ενηµερώθηκε ̟ροηγουµένως το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων και δεν τα χρησιµο̟οιεί για
άλλους σκο̟ούς, οι ο̟οίοι δεν είναι συµβατοί µε τους αρχικούς σκο̟ούς.
Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ε̟εξεργαστεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένατου Υ̟οκειµένου για τους
σκο̟ούς ̟ου ̟αρατίθενται ακολούθως, ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά:

Για την αξιολόγηση του συµµετέχοντος, κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο Ν. 4412/2016,

Για την ε̟ικοινωνία- ενηµέρωση του συµµετέχοντος (̟χ. σχετικά µε την
αξιολόγηση της ̟ροσφοράς, την ε̟ίδοση α̟αραίτητων εγγράφων κλ̟),

Για την ανάθεση της σύµβασης στον ανάδοχο, την εκτέλεση της σύµβασης, καθώς
και την υλο̟οίηση και υ̟οστήριξη κατά την εκτέλεση της σύµβασης,
Για λόγους αρχειοθέτησης,


Για την εκ̟λήρωση των εκ του νόµου υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ

Για την εκ̟λήρωση συµβατικών υ̟οχρεώσεων της ΣΤΑΣΥ

Για την ̟ροάσ̟ιση των δικαιωµάτων και έννοµων συµφερόντων της ΣΤΑΣΥ,
Για την εν γένει ασφάλεια και ̟ροστασία των συναλλαγών.

Η ΣΤΑΣΥ διασφαλίζει ότι η ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων είναι σύννοµη
και δεσµεύεται ότι χρησιµο̟οιεί ̟ροσω̟ικά δεδοµένα α̟οκλειστικά και µόνο εφόσον
υφίσταται µία τουλάχιστον νοµική βάση, ̟ου της ε̟ιτρέ̟ει την ε̟εξεργασία των
̟ροσω̟ικών δεδοµένων, ως ακολούθως:
Η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα βάσει του Ν. 4412/2016,
ως Αναθέτουσα Αρχή, η ο̟οία στο ̟λαίσιο άσκησης δηµόσιας εξουσίας διενεργεί τη
διαδικασία κατακύρωσης και ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης και ε̟ιβλέ̟ει την εκτέλεση
και υλο̟οίηση της καταρτισθείσας σύµβασης.
Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης κατά τα οριζόµενα στο Ν. 4412/2016
(̟ροσυµβατικό- συµβατικό στάδιο) η ΣΤΑΣΥ ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα για την αξιολόγηση των δεδοµένων των συµµετεχόντων (στη διαδικασία
µέχρι την ανάθεση και σύναψη σύµβασης) και για τον έλεγχο και την ε̟ίβλεψη της
τήρησης των συµβατικών υ̟οχρεώσεων, α̟ορρεουσών α̟ό τη σύµβαση.
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Η ΣΤΑΣΥ µ̟ορεί να ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για την
εκ̟λήρωση έννοµης υ̟οχρέωσης, ιδίως α̟ό τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, για την
εκ̟λήρωση συµβατικής υ̟οχρέωσης, για την εκ̟λήρωση καθήκοντος ̟ρος το δηµόσιο
συµφέρον, εν ̟ροκειµένω την διασφάλιση διαφανούς διεξαγωγής της διαδικασίας
ανάθεσης, και για την εξυ̟ηρέτηση έννοµων συµφερόντων της.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα µε τη συµµετοχή του και µε την
µετέ̟ειτα ανάθεση και υ̟ογραφή της σύµβασης θεωρείται ότι έχει συναινέσει στην
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του, ̟αρέχοντας ρητή ελεύθερη και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση
συγκατάθεση για την ε̟εξεργασία.
4. Τήρηση- Α̟οθήκευση ∆εδοµένων- Μέτρα Προστασίας
Η ΣΤΑΣΥ διατηρεί τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα µόνο για το χρονικό διάστηµα ̟ου
α̟αιτείται για τους νόµιµους ε̟ιχειρηµατικούς σκο̟ούς για τους ο̟οίους
συλλέχθηκαν, συµ̟εριλαµβανοµένων και των σκο̟ών ικανο̟οίησης νοµικών,
φορολογικών, λογιστικών α̟αιτήσεων. Κάθε οργανωτική µονάδα της ΣΤΑΣΥ φροντίζει
να ̟ροσδιορίσει και να τηρήσει τις κατάλληλες ̟εριόδους τήρησης, καθώς και να
διασφαλίσει την ασφαλή καταστροφή τους, όταν ̟αρέλθει το χρονικό διάστηµα ή
̟αύσει να υφίσταται ο σκο̟ός της ε̟εξεργασίας και δεν υ̟άρχει καµία νοµική
α̟αίτηση ή νόµιµο συµφέρον ή δικαίωµα για τη συνέχιση της τήρησής τους. Ενδέχεται
να α̟οθηκεύονται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, εφόσον τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα
θα τύχουν ε̟εξεργασίας α̟οκλειστικά για σκο̟ούς αρχειοθέτησης ̟ρος το δηµόσιο
συµφέρον, σκο̟ούς για ε̟ιστηµονική και ιστορική έρευνα ή για στατιστικούς σκο̟ούς
και ̟άντα υ̟όκεινται στην εφαρµογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών
µέτρων.
Μετά το ̟έρας του χρονικού διαστήµατος, ̟ου ορίζεται είτε α̟ό την συµβατική σχέση
µε το Υ̟οκείµενο, είτε α̟ό την νοµοθεσία, ακολουθούνται οι ̟ροβλε̟όµενες
διαδικασίες για την ασφαλή καταστροφή τους.
5. Περι̟τώσεις ∆ιαβίβασης- Κοινο̟οίησης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ ενδέχεται να γνωστο̟οιεί τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα σε τρίτους,
ό̟ως:
 Τρίτα φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, στα ο̟οία η ΣΤΑΣΥ αναθέτει την εκτέλεση
συγκεκριµένων ενεργειών για λογαριασµό της και αυτά λειτουργούν ως εκτελούντες
την ε̟εξεργασία(̟χ συνεργάτες, σύµβουλοικλ̟).
 Το ∆ηµόσιο, δηµόσιοι φορείς καιαρµόδιες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο ̟λαίσιο
των αρµοδιοτήτων τους.
 Συµµετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης, στο ̟λαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του
δικαιώµατος δικαστικής ̟ροστασίας των συµµετεχόντων, σύµφωνα µε το νόµο.
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Η ΣΤΑΣΥ ελέγχει και αξιολογεί τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία και ζητάει τις
κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι είναι συµµορφωµένοι µε τον ΓΚΠ∆ και
την κείµενη νοµοθεσία για την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι έχουν λάβει
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα για να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση
τους.Ε̟ισυνά̟τεται το Παράρτηµα Ι- Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού
Χαρακτήρα µε τους εκτελούντες την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ φροντίζει ώστε όλες οι οργανωτικές µονάδες της και το ̟ροσω̟ικό της (̟χ.
εργαζόµενοι, ̟ροστηθέντες, βοηθοί εκ̟λήρωσης κλ̟), καθώς και οι εκτελούντες την
ε̟εξεργασία, να ενηµερώνονται για τις υ̟οχρεώσεις τους για την ε̟εξεργασία
̟ροσω̟ικών δεδοµένων και για την τήρηση της Πολιτικής Προστασίας της ΣΤΑΣΥ για
τη διαχείριση και ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Στη ΣΤΑΣΥ όλο το
̟ροσω̟ικό είναι υ̟εύθυνο για την υ̟οστήριξη της συµµόρφωσης µε αυτήν την
̟ολιτική.
6. Τεχνικά και Οργανωτικά µέτρα Προστασίας των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ, λαµβάνοντας υ̟όψη τη φύση, το ̟εδίο εφαρµογής, το ̟λαίσιο και τους
σκο̟ούς της ε̟εξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής ̟ιθανότητας
ε̟έλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών
̟ροσώ̟ων, εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα ̟ροκειµένου να
διασφαλίζει και να α̟οδεικνύει ότι η ε̟εξεργασία διενεργείται σύννοµα και ότι
̟αρέχει το κατάλληλο ε̟ί̟εδο ασφάλειας δεδοµένων έναντι των κινδύνων ̟ου
διατρέχουν την ε̟εξεργασία.
Η ΣΤΑΣΥ οργανωτικά, έχει συντάξει Πολιτικές και ∆ιαδικασίες για την ε̟εξεργασία
και την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και τεχνικά, έχει υιοθετήσει τα
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας –για την ψηφιακή και την φυσική ασφάλειαδιασφαλίζοντας την εµ̟ιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιµότητα των δεδοµένων.
Η ΣΤΑΣΥ καταβάλει κάθε δυνατή ̟ροσ̟άθεια να χρησιµο̟οιεί τις ̟λέον ̟ρόσφατες
τεχνολογικές λύσεις και διαδικασίες για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων
και να υιοθετεί τις βέλτιστες ̟ρακτικές ̟ροστασίας.
7. Περιστατικό Παραβίασης Προσω̟ικών ∆εδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ έχει δηµιουργήσει την κατάλληλη δοµή και διαδικασίες για τη διαχείριση
τυχόν ̟εριστατικού σχετικά µε την ε̟εξεργασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων. Το
̟ροσω̟ικό της έχει ενηµερωθεί ̟ροκειµένου να αναφέρει κάθε ̟εριστατικό, το ο̟οίο
έχει ή ενδέχεται να οδηγήσει σε α̟ώλεια, κλο̟ή, µη εξουσιοδοτηµένη α̟οκάλυψη,
τυχαία καταστροφή ή α̟οκάλυψη των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, σύµφωνα µε τις
̟ροβλε̟όµενες διαδικασίες αντίδρασης σε ̟αραβίαση δεδοµένων.
Σε ̟εριστατικό ̟ιθανής ̟αραβίασης, τα ̟ρόσω̟α ̟ου αφορά η Παρούσα Πολιτική,
υ̟οχρεούνται αµελλητί να ενηµερώσουν την ΣΤΑΣΥ για το ̟εριστατικό και να
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̟αρέχουν κάθε αναγκαία ή/και βοηθητική ̟ληροφορία ̟ρος αντιµετώ̟ιση του
̟εριστατικού. Τονίζεται ότι ̟ρέ̟ει να ελεγχθεί εάν η ̟αραβίαση ̟ροήλθε α̟ό δική τους
ευθύνη και να ενηµερώσουν ε̟ίσης σχετικά την ΣΤΑΣΥ
8. Συγκατάθεση του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Το Υ̟οκείµενο ̟αρέχει συγκατάθεση για ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων,
κατό̟ιν ενηµέρωσης για το σκο̟ό ε̟εξεργασίας και τα δικαιώµατά του, µε δήλωση ή µε
σαφή θετική ενέργεια, ελεύθερη, συγκεκριµένη, ρητή και µε ̟λήρη ε̟ίγνωση, µε την
ο̟οία εκδηλώνει ότι συµφωνεί, να α̟οτελέσουν αντικείµενο ε̟εξεργασίας τα δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ̟ου το αφορούν.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων µ̟ορεί να ανακαλέσει µε ευκολία, ελεύθερα τη
συγκατάθεσή του, ανά ̟άσα στιγµή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης έχει ισχύ σε
µελλοντική ε̟εξεργασία και δεν ε̟ηρεάζει την ε̟εξεργασία, η ο̟οία διενεργούταν
βάσει της συγκατάθεσης του Υ̟οκειµένου, ̟ριν την ανάκληση, και είναι νόµιµη
ε̟εξεργασία.
9. ∆ικαιώµατα του Υ̟οκειµένου των δεδοµένων
Η ΣΤΑΣΥ ενηµερώνει τα Υ̟οκείµενα των δεδοµένων για την ε̟εξεργασία των
δεδοµένων τους και για τη δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων τους, καθώς και
διαχειρίζεται τα αιτήµατα των Υ̟οκειµένων κατά τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο, ώστε να
αντα̟οκρίνεται στο µέγιστο δυνατό βαθµό ικανο̟οίησης αυτών.
Το Υ̟οκείµενο των δεδοµένων έχει τα ακόλουθα δικαιώµατα όσον αφορά τον τρό̟ο
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων του α̟ό τη ΣΤΑΣΥ:
1) ∆ικαίωµα ενηµέρωσης- ̟ληροφόρησης για την ε̟εξεργασία των ̟ροσω̟ικών του
δεδοµένων.
2)∆ικαίωµα ανάκλησης της συγκατάθεσης για ε̟εξεργασία των δεδοµένων ανά ̟άσα
στιγµή.
3) ∆ικαίωµα ̟ρόσβασης στα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να
αιτηθεί ̟ρόσβαση στα δεδοµένα του για να λάβει αντίγραφο α̟ό αυτά.
4) ∆ικαίωµα διόρθωσης- ε̟ικαιρο̟οίησης των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων, ώστε τα
στοιχεία να είναι ακριβή.
5) ∆ικαίωµα διαγραφής των δεδοµένων του. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να αιτηθεί τη
διαγραφή των δεδοµένων του, στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις. Όταν: α) αυτά δεν είναι
̟λέον α̟αραίτητα για τους σκο̟ούς για τους ο̟οίους συλλέχθηκαν ή ε̟εξεργάζονται,
β) έγινε ανάκληση της συγκατάθεσης, γ) έχει εκλείψει ̟λέον η νοµική βάση
ε̟εξεργασίας α̟ό τη ΣΤΑΣΥ και δεν στηρίζεται η ε̟εξεργασία σε άλλη νοµική βάση.
Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ δύναται να µην ικανο̟οιήσει το δικαίωµα διαγραφής για
λόγους εκ̟λήρωσης εκ του νόµου υ̟οχρέωσής της, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος,
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για λόγους θεµελίωσης, άσκησης και υ̟οστήριξης νοµικών αξιώσεών της, καθώς και για
λόγους αρχειοθέτησης και στατιστικούς σκο̟ούς.
6) ∆ικαίωµα ̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας των ̟ροσω̟ικών του δεδοµένων. Σε αυτή
την ̟ερί̟τωση η ΣΤΑΣΥ ̟ροβαίνει στον άµεσο ̟εριορισµό ε̟εξεργασίας των
δεδοµένων, τουλάχιστον για να εξετάσει το αίτηµα ̟εριορισµού. Εάν δεν είναι εφικτός
ο ̟εριορισµός της ε̟εξεργασίας, θα δοθεί αιτιολογηµένη α̟άντηση στο Υ̟οκείµενο.
7) ∆ικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να λάβει σε
αναγνώσιµη µορφή σε µία α̟ό τις ευρέως διαδεδοµένες µορφές ανάγνωσης (̟χ σε
αρχείο XML) αντίγραφο των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων του, τα ο̟οία ε̟εξεργάζονται µε
χρήση υ̟ολογιστικών συστηµάτων.
8) ∆ικαίωµα εναντίωσης. Το Υ̟οκείµενο µ̟ορεί να ̟ροβάλει εναντίωση ως ̟ρος την
ε̟εξεργασία των δεδοµένων του.Τονίζεται ότι η ΣΤΑΣΥ δύναται να µην ικανο̟οιήσει
το δικαίωµα εναντίωσης, εάν υ̟άρχει ε̟ιτακτικός και νόµιµος λόγος, ο ο̟οίος
υ̟ερισχύει του αιτήµατος εναντίωσης ή σκο̟ός για τη θεµελίωση, άσκηση ή υ̟οστήριξη
νοµικών αξιώσεών της.
Το Υ̟οκείµενο ασκεί τα ανωτέρω δικαιώµατα µε αίτηµα ̟ρος τη ΣΤΑΣΥ Το αίτηµα
̟ρέ̟ει να είναι σαφές και ορισµένοκαι να συµ̟ληρώνεται κατά το δυνατόν ̟ληρέστερο
τρό̟ο, ώστε να µ̟ορεί να αξιολογηθεί και ικανο̟οιηθεί. Ε̟ίσης ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τει η
ταυτο̟οίηση του Υ̟οκειµένου και η ε̟ιβεβαίωση των στοιχείων του. Η ΣΤΑΣΥ
φροντίζει να α̟αντήσει εντός ενός µήνα σε ο̟οιοδή̟οτε σχετικό αίτηµα, εκτός αν για
αντικειµενικούς λόγους χρειαστεί ̟ερισσότερος χρόνος, ο̟ότε και θα ενηµερώσει το
Υ̟οκείµενο σχετικά. Κατάλληλη φόρµα συµ̟λήρωσης του αιτήµατος ̟αρέχεται στο
∆ιαδικτυακό τό̟ο της ΣΤΑΣΥwww.stasy.gr
Για την άσκηση ο̟οιουδή̟οτε δικαιώµατος, τοΥ̟οκείµενο µ̟ορεί να α̟ευθυνθεί στον
Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
στο dpo@stasy.gr.
Σε κάθε ̟ερί̟τωση το Υ̟οκείµενο έχει ε̟ίσης το ∆ικαίωµα υ̟οβολής καταγγελίας
στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα – ΑΠ∆ΠΧ και µ̟ορεί να
α̟ευθυνθεί σε αυτήν:Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα,
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr.
10. Ε̟ικοινωνία
Για ο̟οιαδή̟οτε ενηµέρωση, ̟αροχή βοήθειας σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση
των δικαιωµάτων του Υ̟οκειµένου και ερώτηση σχετικά µε τα ̟ροσω̟ικά δεδοµένα,
την ̟αρούσα Πολιτική και την ̟ροστασία ̟ροσω̟ικών δεδοµένων, µ̟ορείτε να
ε̟ικοινωνήσετε µε τον Υ̟εύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων της ΣΤΑΣΥ µε µήνυµα
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@stasy.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.
Η ̟αρούσα Σύµβαση Ε̟εξεργασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού Χαρακτήρα
(εφεξής «Σύµβαση») α̟οτελεί ̟αράρτηµα και ανα̟όσ̟αστο τµήµα της
συναφθείσας σύµβασης µεταξύ των ανωτέρω µερών (εφεξής «Κύρια Σύµβαση»),
µε συµβαλλόµενα µέρη, αφενός µε την Ανώνυµη Εταιρεία µε την ε̟ωνυµία
«ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΣΤΑΣΥ», εφεξής
καλούµενη ως «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» και αφετέρου το εκάστοτε άλλο
συµβαλλόµενο µέρος, εφεξής καλούµενο ως «Εκτελών την Ε̟εξεργασία».
2.
Στο ̟λαίσιο της «Κύριας Σύµβασης», ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας»
ενδέχεται να γνωστο̟οιεί, κοινο̟οιεί ή διαβιβάζει στον «Εκτελούντα την
Ε̟εξεργασία» ̟ληροφορίες, οι ο̟οίες α̟οτελούν δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα, ό̟ως αυτά ορίζονται στον Κανονισµό 679/2016 (ΕΕ) «Γενικό
Κανονισµό για την Προστασία ∆εδοµένων» (ΓΚΠ∆) και την κείµενη νοµοθεσία
̟ερί ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (εφεξής «Νοµοθεσία»), µε
σκο̟ό την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
3.
Αντίστοιχα, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει το δικαίωµα να
ε̟εξεργάζεται δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία του γνωστο̟οιούνται,
κοινο̟οιούνται ή διαβιβάζονται α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για
λογαριασµό του τελευταίου, µε σκο̟ό την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
4.
Με την ̟αρούσα «Σύµβαση» ̟ροσδιορίζονται οι όροι και ̟ροϋ̟οθέσεις της
ε̟εξεργασίας των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα α̟ό τον «Εκτελούντα την
Ε̟εξεργασία» για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και ̟αρέχονται
κατάλληλες διασφαλίσεις και διαβεβαιώσεις ότι ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία»
είναι συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία».
2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα, για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», τα ο̟οία είναι
α̟ολύτως α̟αραίτητα για την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης», καθώς και όσα
δεδοµένα µ̟ορεί να συµφωνήσουν µεταγενέστερα για την εξυ̟ηρέτηση του
σκο̟ού ε̟εξεργασίας. Κάθε τέτοια µεταγενέστερη συµφωνία γίνεται µόνο
εγγράφως δεκτή και υ̟όκειται στις διατάξεις της ̟αρούσας «Σύµβασης».
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας»
2.
γνωστο̟οιήσει, κοινο̟οιήσει ή διαβιβάσει στον «Εκτελούντα την Ε̟εξεργασία»
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δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία δεν είναι α̟ολύτως α̟αραίτητα για
την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία»
υ̟οχρεούται να ειδο̟οιήσει σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» και εν
συνεχεία να ̟ροβεί στην ασφαλή και οριστική καταστροφή/ διαγραφή τους.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται, ενδεικτικά και όχι
̟εριοριστικά, τα εξής δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα: δεδοµένα ταυτο̟οίησης
̟ροσώ̟ου (ονοµατε̟ώνυµο, ̟ατρώνυµο κλ̟), δεδοµένα ε̟ικοινωνίας (τηλέφωνο,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου κλ̟), κ.α. Υ̟οκείµενα των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα ενδεικτικά και όχι ̟εριοριστικά, δύναται να είναι τα εξής
̟ρόσω̟α: εργαζόµενοι, ε̟ιβατικό κοινό, συνεργάτες, σύµβουλοι, ̟ροµηθευτές,
µέλη διοικητικού συµβουλίου του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας».
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» κατά βάση ε̟εξεργάζεται α̟λά δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, ενώ σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις, ανάλογα µε την «Κύρια
Σύµβαση» ενδέχεται να ε̟εξεργάζεται και δεδοµένα ειδικής κατηγορίας,
α̟οκλειστικά και µόνο για τους σκο̟ούς ε̟εξεργασίας, ό̟ως ορίζονται στην
«Κύρια Σύµβαση».
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα ανωτέρω δεδοµένα
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για τους σκο̟ούς και το αντικείµενο της «Κυρίας
Σύµβασης», ήτοι α̟οκλειστικά και µόνο για την εκτέλεση της ανατεθείσας
δραστηριότητας και την εκ̟λήρωση των συµβατικών του υ̟οχρεώσεων και για
όσο χρόνο διαρκεί η «Κύρια Σύµβαση».
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» έχει δικαίωµα να
5.
ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα για ̟ρόσθετους σκο̟ούς,
ό̟ως αυτοί ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την «Νοµοθεσία», θα ̟ρέ̟ει να ενηµερώσει τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» ̟ριν ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε ε̟εξεργασία των
δεδοµένων.
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα µόνο α̟ολύτως αναγκαία
και α̟αραίτητα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και µόνο για τους ανωτέρω
αναφερόµενους σκο̟ούς ε̟εξεργασίας και σύµφωνα µε τις οδηγίες του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία
είναι εξουσιοδοτηµένα α̟ό τον ίδιο για να ε̟εξεργάζονται ως ανωτέρω τα
δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι, συνεργάτες, σύµβουλοι,
βοηθοί εκ̟λήρωσης, ̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια Σύµβαση»),
δεσµεύονται µε όρους και ρήτρες τήρησης εµ̟ιστευτικότητας και γνωρίζουν τους
όρους της ̟αρούσας «Σύµβασης» και δεσµεύονται α̟ό αυτήν αντιστοίχως.
3.

Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» α̟αγορεύεται να αναθέσει την ε̟εξεργασία
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σε άλλον εκτελούντα την ε̟εξεργασία ̟αρά µόνον εάν ̟ροηγουµένως έχει
ενηµερώσει µε σαφήνεια ̟ρος τούτο τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», έχει
δεσµευτεί ότι και ο άλλος εκτελών είναι συµµορφωµένος µε την «Νοµοθεσία» και
τους όρους της ̟αρούσας και έχει λάβει έγγραφη ρητή ειδική άδεια α̟ό τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για την ανάθεση της ε̟εξεργασίας σε άλλον
εκτελούντα. Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αραµένει ̟λήρως υ̟όλογος έναντι
του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» για την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων του άλλου
εκτελούντος την ε̟εξεργασία.
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να
α̟οδεικνύει τη συµµόρφωσή του µε την «Νοµοθεσία» και δεσµεύεται ότι
τηρούνται οι αρχές ̟ροστασίας δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και εν γένει οι
διατάξεις της «Νοµοθεσίας» για την διενεργούµενη α̟ό αυτόν ε̟εξεργασία των
δεδοµένων στο ̟λαίσιο της «Κύριας Σύµβασης».
5.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει όλα τα α̟αιτούµενα µέτρα για
την ασφάλεια της ε̟εξεργασίας, καθώς και όλα τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα για την ̟ροστασία των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
6.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων
ε̟εξεργασίας, ξεχωριστό, για όλες τις ε̟εξεργασίες διενεργούµενες για τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», το ο̟οίο θα είναι διαθέσιµο στον τελευταίο ό̟οτε
αυτό ζητηθεί.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνδράµει και να ̟αρέχει
7.
κάθε χρήσιµη ̟ληροφορία ή βέλτιστη ̟ρακτική στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»,
ώστε ο τελευταίος να συµµορφώνεται µε τις υ̟οχρεώσεις βάσει της «Νοµοθεσίας»
για την ασφάλεια της ε̟εξεργασίας και την ̟ροστασία των δεδοµένων
̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
8.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να συνεργάζεται µε τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τη διαχείριση των αιτηµάτων των υ̟οκειµένων
κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει της «Νοµοθεσίας», για τη
διαχείριση τυχόν αιτηµάτων της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσω̟ικού
Χαρακτήρα κατά την άσκηση των καθηκόντων της ή για τυχόν διαβουλεύσεις, για
τη διενέργεια τυχόν εκτίµησης αντικτύ̟ου και εν γένει για την ̟ροστασία των
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα.
9.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει άµεσα τον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» σε ̟ερί̟τωση ̟ου αντιληφθεί ότι ο̟οιαδή̟οτε ̟ράξη
ε̟εξεργασίας δεν ̟ληροί τους όρους της «Σύµβασης» και τις διατάξεις της
«Νοµοθεσίας» και να ̟ροβεί σε κάθε νόµιµη ενδεικνυόµενη ενέργεια ̟ρος άµεση
άρση αυτής.
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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1.
Ο «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» στο ̟λαίσιο της ̟αρούσας «Σύµβασης»
δηλώνει και δεσµεύεται ότι ̟ροβαίνει σε ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα του «Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» µόνο στο βαθµό ̟ου είναι
α̟αραίτητα τα δεδοµένα για την εκ̟λήρωση των εκατέρωθεν υ̟οχρεώσεων κατά
την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης» και µόνο στο αναγκαίο µέτρο για τη
συµµόρφωση µε τις έννοµες υ̟οχρεώσεις.
2.
Η
διενεργούµενη ε̟εξεργασία δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα
λαµβάνει χώρα τηρουµένων αυστηρώς της Πολιτικής Προστασίας του
«Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και της «Νοµοθεσίας».

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δηλώνει ρητά και ανε̟ιφύλακτα ότι
εφαρµόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ̟ροκειµένου να
διασφαλίσει το ενδεδειγµένο ε̟ί̟εδο ασφάλειας και ̟ροστασίας των δεδοµένων,
λαµβάνοντας υ̟όψη το είδος των δεδοµένων, τη φύση και τους σκο̟ούς της
ε̟εξεργασίας και τους υφιστάµενους κινδύνους διαφορετικής ̟ιθανότητας
ε̟έλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των φυσικών
̟ροσώ̟ων, σε συνάρτηση µε τις τελευταίες τεχνολογικές - ε̟ιστηµονικές εξελίξεις
και το κόστος εφαρµογής των µέτρων.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», λαµβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα, ώστε ̟ρόσβαση στα δεδοµένα και δυνατότητα ε̟εξεργασίας
να έχει µόνο το εξουσιοδοτηµένο ̟ροσω̟ικό του.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» λαµβάνει µέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι
κάθε φυσικό ̟ρόσω̟ο, το ο̟οίο ενεργεί υ̟ό την ε̟ο̟τεία του και έχει ̟ρόσβαση
σε δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ε̟εξεργάζεται µόνο στο ̟λαίσιο
εκτέλεσης της «Κύριας Σύµβασης».
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟αρέχει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»,
κατό̟ιν σχετικού έγγραφου αιτήµατος του τελευταίου, όλες τις ̟ληροφορίες και
τα α̟οδεικτικά µέσα για τα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, τα ο̟οία έχει λάβει,
και ε̟ιτρέ̟ει και διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η
αξιολόγηση των µέτρων α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» για τη δια̟ίστωση
του ε̟ι̟έδου ασφαλείας και της ε̟άρκειας αυτών.
6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟ικουρεί τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»
στο µέτρο του δυνατού, ώστε ο τελευταίος να αντα̟οκρίνεται στα αιτήµατα των
υ̟οκειµένων των δεδοµένων κατά την άσκηση των δικαιωµάτων τους βάσει της
«Νοµοθεσίας». Πιο συγκεκριµένα, σε ̟ερί̟τωση ̟ου το υ̟οκείµενο υ̟οβάλλει
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ο̟οιοδή̟οτε αίτηµα- αίτηση άσκησης δικαιώµατος ή ερώτηµα στον «Εκτελούντα
την Ε̟εξεργασία», ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει
άµεσα και να διαβιβάσει στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», το συντοµότερο
δυνατόν και κατά ̟ροτίµηση εντός των ε̟όµενων εβδοµήντα δύο (72) ωρών, το
αίτηµα ή ερώτηµα.
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν δύναται αυτοβούλως να ̟ροβεί σε
ο̟οιαδή̟οτε ενέργεια, και ιδίως δεν ε̟ιτρέ̟εται να διαχειριστεί αίτηµα
διόρθωσης, διαγραφής ή ̟εριορισµού της ε̟εξεργασίας, ̟αρά µόνο βάσει
γρα̟τών εντολών του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», εκτός και εάν τούτο
̟ροβλέ̟εται α̟ό την εκτέλεση της «Κυρίας Σύµβασης» ή ε̟ιβάλλεται α̟ό τη
«Νοµοθεσία».
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» διασφαλίζει ότι τα ανωτέρω δεσµεύουν και
τα εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α (ό̟ως ̟χ. εργαζόµενοι, συνεργάτες,
σύµβουλοι, βοηθοί εκ̟λήρωσης, ̟ροστηθέντες, τρίτοι εµ̟λεκόµενοι στην «Κύρια
Σύµβαση»), τα ο̟οία ε̟εξεργάζονται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα και
µ̟ορεί να τους τεθούν αντίστοιχα αιτήµατα ή ερωτήµατα για τα δεδοµένα.
7. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», δεσµεύεται ότι στα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά µέτρα έχει συµ̟εριλάβει την ̟ολιτική διαχείρισης και αντιµετώ̟ισης
̟εριστατικού ̟αραβίασης και έχει ενηµερώσει σχετικά το ̟ροσω̟ικό του, καθώς
και λοι̟ά εξουσιοδοτηµένα α̟ό αυτόν ̟ρόσω̟α, ώστε να µ̟ορούν να
αντα̟οκριθούν άµεσα σε τυχόν ̟εριστατικό ̟αραβίασης.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία», υ̟οχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τον
2.
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας», εγγράφως και εντός των ε̟όµενων είκοσι τεσσάρων
(24) ωρών, µόλις αντιληφθεί ̟αραβίαση των δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα,
δηλαδή ̟αραβίαση της ασφάλειας των δεδοµένων, η ο̟οία οδηγεί σε ενδεχοµένη,
τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη, ή ̟αράνοµη καταστροφή, α̟ώλεια, αλλοίωση, ή
α̟οκάλυψη των δεδοµένων ή ενδεχόµενη, τυχαία, µη εξουσιοδοτηµένη, ή
̟αράνοµη ̟ρόσβαση σε αυτά.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει, άµεσα και µε δικά του έξοδα, να
3.
διερευνήσει το ̟εριστατικό ̟αραβίασης και να ενεργήσει, κατά το µέτρο του
δυνατού, για την α̟οτρο̟ή ̟εραιτέρω ̟αραβίασης και εφαρµογής διορθωτικών
µέτρων.
4.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί τόσο
για το ̟εριστατικό όσο και για τις ενέργειές του τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»,
̟αρέχοντας κάθε διαθέσιµη ̟ληροφορία. Ειδικότερα θα ̟αράσχει στον
«Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» λε̟τοµερή ̟εριγραφή της ̟αραβίασης ασφαλείας, τον
τύ̟ο δεδοµένων ̟ου α̟οτέλεσε αντικείµενο της ̟αραβίασης ασφαλείας και την
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ταυτότητα του κάθε υ̟οκειµένου, τα δεδοµένα του ο̟οίου έχουν ε̟ηρεασθεί,
µόλις οι ̟ληροφορίες αυτές συλλεχθούν ή καταστούν διαθέσιµες µε άλλο τρό̟ο,
συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟εριοδικών ενηµερώσεων αυτών των ̟ληροφοριών
και ο̟οιεσδή̟οτε άλλες ̟ληροφορίες ενδέχεται να του ζητηθούν σχετικά µε το
̟εριστατικό ̟αραβίασης ασφαλείας.
5.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» συνδράµει τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»
για την γνωστο̟οίηση και την ανακοίνωση του ̟εριστατικού ̟αραβίασης βάσει
της «Νοµοθεσίας» και σε συνεργασία ̟ροβαίνει σε όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες
για την α̟οκατάσταση της ασφάλειας και την ενίσχυση της ̟ροστασίας των
δεδοµένων µε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, ώστε να ̟εριορισθεί ο
κίνδυνος δυσµενούς ε̟ί̟τωσης στα δικαιώµατα και τις ελευθερίες των
υ̟οκειµένων, καθώς και να αµβλυνθούν οι δυσµενείς συνέ̟ειες και να ̟εριοριστεί
κατά το δυνατόν ο κίνδυνος µελλοντικής ̟αραβίασης.
6.
Σχετικά µε την υ̟οχρέωση ενηµέρωσης του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας»
αµέσως και εγγράφως, αυτή ισχύει ακόµη και στην ̟ερί̟τωση ̟ου ο «Εκτελών
την Ε̟εξεργασία» έχει αµφιβολίες ως ̟ρος την ασφάλεια ή την νοµιµότητα της
ε̟εξεργασίας. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση, οφείλει να µην ̟ροβεί στην ε̟εξεργασία
και να ενηµερώσει αµέσως σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας».
8. ΤΗΡΗΣΗ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΚΑΙ

∆ΙΑΓΡΑΦΗ

1.
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της «Κύριας Σύµβασης», ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» διαβεβαιώνει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά
µέτρα για την ̟ροστασία των ̟ροσω̟ικών δεδοµένων και ότι τηρεί τα δεδοµένα
διασφαλίζοντας την εµ̟ιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιµότητα
αυτών.
Μετά τη λήξη της «Κύριας Σύµβασης», µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα,
2.
το ο̟οίο δε µ̟ορεί να υ̟ερβαίνει τις δεκα̟έντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες, ο
«Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ̟ρέ̟ει να ε̟ιστρέψει στον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας» όλα τα έγγραφα ̟ου έχει στην κατοχή του και όλα τα ̟ροϊόντα
εργασίας και δεδοµένα ̟ου ̟αρήχθησαν και να διαγράψει ο̟οιοδή̟οτε αρχείο
δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα έχει δηµιουργήσει και τηρεί για τους σκο̟ούς
της ̟αρούσας, διαβιβάζοντας στον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας» το σχετικό
̟ρωτόκολλο διαγραφής.
9. ∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» δεν διαβιβάζει σε α̟οδέκτες/ή και τρίτους
τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα, τα ο̟οία ̟αρέχονται α̟ό τον «Υ̟εύθυνο
Ε̟εξεργασίας». ∆υνατότητα διαβίβασης ̟ροβλέ̟εται στην ̟ερί̟τωση
ικανο̟οίησης αιτήµατος υ̟οκειµένου, κατό̟ιν σχετικής οδηγίας του «Υ̟εύθυνου
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Ε̟εξεργασίας» και στην ̟ερί̟τωση αιτήµατος του ίδιου του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» για χορήγηση ή/και ε̟ιστροφή των δεδοµένων.
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η διαβίβαση των δεδοµένων α̟ορρέει α̟ό νοµική
2.
υ̟οχρέωση του «Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία», ̟ριν ̟ροβεί σε ο̟οιαδή̟οτε
ε̟εξεργασία, υ̟οχρεούται να ενηµερώσει σχετικά τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»
για τους όρους και τις υ̟οχρεώσεις της διαβίβασης.
3.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα α̟οκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
(ΕΕ). Για ο̟οιαδή̟οτε διαβίβαση δεδοµένων α̟αιτείται ̟ροηγούµενη ενηµέρωση
και ̟αροχή γρα̟τής συναίνεσης του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας». Η εν λόγω
διαβίβαση υ̟όκειται σε συµµόρφωση µε τις ειδικές α̟αιτήσεις ̟ου αφορούν τη
διαβίβαση δεδοµένων ̟ροσω̟ικού χαρακτήρα δυνάµει της «Νοµοθεσίας».
10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
1.
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ̟αρούσας, αλλά και µετά τη λήξη ή λύση
αυτής, ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να τηρήσει
εµ̟ιστευτικά και να µη γνωστο̟οιήσει, κοινο̟οιήσει, δηµοσιεύσει, ανακοινώσει ή
µε ό̟οιον άλλον τρό̟ο α̟οκαλύψει σε τρίτους, χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη
συγκατάθεση του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας»
ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή
̟ληροφορίες και σύνολο ή µέρος των δεδοµένων ̟ου ̟εριήλθαν σε γνώση του,
κατά την εκ̟λήρωση των υ̟οχρεώσεων και την ̟αροχή των υ̟ηρεσιών του, κατά
την εκτέλεση της «Κύριας Σύµβασης».
2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» υ̟οχρεούται να τηρεί ως άκρως
εµ̟ιστευτικά τα ο̟οιαδή̟οτε στοιχεία έλαβε α̟ό τον «Υ̟εύθυνο Ε̟εξεργασίας»
για την εκ̟λήρωση της «Κύριας Σύµβασης», καθώς ε̟ίσης να µην τα
χρησιµο̟οιεί για ο̟οιονδή̟οτε άλλον σκο̟ό ̟λην του οριζοµένου στην ̟αρούσα.
3.
Οι ρυθµίσεις του ̟αρόντος άρθρου δεσµεύουν τον «Εκτελούντα την
Ε̟εξεργασία» και µετά την καθ' οιονδή̟οτε τρό̟ο λήξη ή λύση της ̟αρούσας.
11. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ «ΣΥΜΒΑΣΗΣ»
1.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ε̟εξεργάζεται τα δεδοµένα ̟ροσω̟ικού
χαρακτήρα για λογαριασµό του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας» και δεν υ̟ερβαίνει
τα όρια των εντολών ̟ου του έχει αναθέσει ο τελευταίος, σχετικά µε τους σκο̟ούς
και την ε̟εξεργασία των δεδοµένων βάσει της «Νοµοθεσίας». Σε ̟ερί̟τωση
υ̟έρβασης των ορίων και δράσης του «Εκτελούντος την Ε̟εξεργασία» ̟έραν των
σκο̟ών της «Κύριας Σύµβασης» και της ̟αρούσας, ο «Εκτελών την
Ε̟εξεργασία» νοείται «Υ̟εύθυνος Ε̟εξεργασίας» για ό̟οια ε̟εξεργασία
διενεργήσει, θέτοντας ο ίδιος το σκο̟ό και τα µέσα ε̟εξεργασίας των δεδοµένων,
και φέρει την ευθύνη και τις συνέ̟ειες της «Νοµοθεσίας».
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2.
Ο «Εκτελών την Ε̟εξεργασία» ευθύνεται ̟λήρως έναντι του «Υ̟εύθυνου
Ε̟εξεργασίας» για κάθε άµεση, έµµεση, υφιστάµενη, µελλοντική, θετική ή
α̟οθετική ζηµία του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υ̟οχρεώσεων και όρων
της «Σύµβασης». Την ίδια ευθύνη φέρει και για τον ορισµό άλλου εκτελούντος την
ε̟εξεργασία και αθέτηση α̟ό αυτόν των υ̟οχρεώσεων και όρων της «Σύµβασης»,
χωρίς να ̟εριορίζεται τυχόν δικαίωµα του «Υ̟εύθυνου Ε̟εξεργασίας», να
στραφεί κατά του άλλου εκτελούντος την ε̟εξεργασία οµοίως.
3.

Παραβίαση ο̟οιουδή̟οτε όρου της ̟αρούσας συνιστά ουσιώδη ̟αραβίαση

της «Κύριας Σύµβασης».
-----ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ-----

Νίκος Χαιρέτας
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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