Πξνθήξπμε δηαγωληζκνύ
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ εθαξκνγήο
ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηα Πξνζωπηθά Δεδνκέλα

To Γ.Σ. ηεο ΔΣΠΗΤ απνθάζηζε ηελ παξάηαζε ηνπ δηαγωληζκνύ πνπ έρεη πξνθεξύμεη
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ εθαξκνγήο ηνπ Γεληθνύ Καλνληζκνύ γηα ηα Πξνζωπηθά
Γεδνκέλα (Καλνληζκόο (ΔΔ) 2016/679) θαη ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο, όπωο απηή
ελδερνκέλωο δηακνξθωζεί / ηξνπνπνηεζεί έωο ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ.
Οη δηαγωληδόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο ζθξαγηζκέλε έωο
ηε Δεπηέξα 16 Ινπιίνπ 2018 θαη ώξα 14.00 ζηε Γξακκαηεία ηεο ΔΣΠΗΤ (Βαιαωξίηνπ
9, 6νο όξνθνο), ζε δπν (2) αληίηππα.
Από ηνλ δηαγωληζκό ζα επηιεγεί έλαο αλάδνρνο, ζηνλ νπνίν ζα αλαηεζνύλ νη εμήο
εξγαζίεο:
· Δμέηαζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ από ηελ ΔΣΠΗΤ θαη θαηαγξαθή ηεο, κε έκθαζε ζηα ζεκεία πνπ
πηζαλώο ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία.
· Σρεδηαζκόο ηωλ ελεξγεηώλ πνπ πξέπεη λα γίλνπλ από ηελ ΔΣΠΗΤ, ώζηε λα εθαξκόδεηαη
ζε θάζε αλαγθαίν βαζκό ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηωλ
πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ.
· Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζωπηθνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πξνζωπηθώλ
δεδνκέλωλ.
· Πξνζδηνξηζκόο αλαγθαίωλ ελεξγεηώλ ζε ζρέζε κε πξνζωπηθά δεδνκέλα, ηα νπνία ήδε
ηεξεί ε ΔΣΠΗΤ.
· Γεκηνπξγία ππνδεηγκάηωλ ελεκέξωζεο ηωλ ππνθεηκέλωλ γηα ηελ παξνρή ζπλαίλεζεο.
· Γηαρείξηζε ηωλ απνδεηθηηθώλ ζπλαίλεζεο από ηα ππνθείκελα ηωλ δεδνκέλωλ.
· Καλνληζκνί ζπιινγήο, πξόζβαζεο, επεμεξγαζίαο θαη αζθάιεηαο ηωλ πξνζωπηθώλ
δεδνκέλωλ από ην πξνζωπηθό ηεο ΔΣΠΗΤ.
·Έιεγρνο ηεο επάξθεηαο ηωλ πθηζηακέλωλ ζπζηεκάηωλ αζθάιεηαο ηωλ ηεξνπκέλωλ
βάζεωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ζε έληππε ή / θαη ειεθηξνληθή κνξθή. Πξόηαζε
αλαγθαίωλ πξνκεζεηώλ ηερληθώλ κέζωλ (ινγηζκηθό θαη πιηθό ειεθηξνληθώλ
ππνινγηζηώλ, αζθάιεηα ρώξνπ θιπ) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνζήθνπζαο, ζύκθωλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία, αζθάιεηαο ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ.
· Γηαρείξηζε ηωλ ηξίηωλ ζπλεξγαηώλ ηεο εηαηξείαο θαη αλαζεώξεζε ηωλ ζπκβάζεωλ κε
ηξίηνπο.
· Γλωζηνπνίεζε παξάβαζεο δεδνκέλωλ.
· Έιεγρνο ηνπ δηαδηθηπαθνύ ηζηόηνπνπ ωο πξνο ηελ ζπκβαηόηεηα ηνπ κε ηελ θείκελε

λνκνζεζία θαη ζρεδηαζκόο απαξαίηεηωλ ελεξγεηώλ γηα ηελ ζύλλνκε ιεηηνπξγία ηνπ.
· Φξόλνο θαη ζθνπόο ηήξεζεο ηωλ δεδνκέλωλ θαη άζθεζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ ππνθεηκέλωλ.
· Παξνρή έγγξαθεο βεβαίωζεο πιήξνπο ζπκβαηόηεηαο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαηά ηελ παξάδνζε ηνπ
έξγνπ.
Οη πξνζθνξέο ζα θξηζνύλ κε βάζε ηελ πξνζθεξόκελε νηθνλνκηθόηεξε ηηκή γηα ην έξγν.
Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:
(α) Δκπεηξία ζε εθηέιεζε αληίζηνηρωλ έξγωλ. Η εκπεηξία απνδεηθλύεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε ηωλ
αληίζηνηρωλ πηζηνπνηεηηθώλ παξάδνζεο ηωλ έξγωλ θαη ζα πξέπεη λα αθνξά ζε ηνπιάρηζηνλ ηξία αλάινγα
ζε έθηαζε έξγα.
(β) Οκάδα εξγαζίαο ε νπνία λα απνηειείηαη από ηνπιάρηζην ηξία (3) άηνκα, έθαζην ηωλ νπνίωλ ζα πξέπεη
λα έρεη εκπεηξία από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζε αλάινγν ή αλάινγα ζε έθηαζε έξγα.
(γ) Η νκάδα εξγαζίαο πνπ ζα πξνηείλεη ν θάζε ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ
έλαλ λνκηθό θαη έλα κεραληθό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.
(δ) Οη δηαγωληδόκελνη κπνξνύλ λα είλαη πξόζωπα, ζπκπξάμεηο ή θνηλνπξαμίεο πξνζώπωλ.
Πξνζθνξέο νη νπνίεο δελ θαιύπηνπλ ηηο αλωηέξω πξνϋπνζέζεηο απνξξίπηνληαη.
Τν έξγν ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξωζεί ζε ηξηάληα εκέξεο από ηελ αλάζεζε ηνπ.
Γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία, νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλωλνύλ κε ηελ ΔΣΠΗΤ.
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