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ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                                                          ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

 

 

Θέμα :  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης 

της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

και με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την επιλογή αναδόχου που θα 

αναλάβει την παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα 

προσωπικά Δεδομένα GDPR για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016 /679. 

 

Παρακαλείσθε όπως, εάν το επιθυμείτε, καταθέσετε στην Υπηρεσία μας (Κεντρικά 

Γραφεία Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Λυκαβηττού 1, Δ/νση Προμηθειών) μέχρι τις 

28-03-2021 και ώρα 11.30 π.μ. έγγραφες προσφορές για το αναγραφόμενο θέμα. 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 31-03-2021 ώρα και 

11.30 π.μ. στα Κεντρικά  Γραφεία του Ε.Ε.Σ., Λυκαβηττού 1- Αθήνα. 

 

  Αντικείμενο του Έργου  

  Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) προκηρύσσει διαγωνισμό με τη διαδικασία 

της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου που θα 

αναλάβει την παροχή Υπηρεσιών Εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα 

προσωπικά Δεδομένα GDPR για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016 /679, προϋπολογισμού 

δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ πλέον Φ.Π.Α., διάρκειας ενός (1) έτους. 

 

Υποχρεώσεις Αναδόχου  

Οι υπηρεσίες εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για τα προσωπικά Δεδομένα 

GDPR θα περιλαμβάνουν τα εξής: 

α. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ. 



β. Συγκέντρωση και εντοπισμός προσωπικών δεδομένων και αναλυτική 

καταγραφή διαδικασιών επεξεργασίας και κατάρτιση Αρχείου 

Επεξεργασίας, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι επεξεργασίες προσωπικών 

δεδομένων που εκτελεί ο Ε.Ε.Σ. 

γ. Δημιουργία ή επανεξέταση των υφισταμένων δηλώσεων προστασίας 

προσωπικών δεδομένων και ενημέρωση των υποκειμένων και επανεξέταση 

του τρόπου λήψης και καταγραφής της συγκατάθεσης και συμμόρφωσης με 

τον ΓΚΠΔ. 

δ. Αξιολόγηση όλων των τομέων δραστηριότητας του Ε.Ε.Σ. και όλων των 

τμημάτων του, ως προς την συμμόρφωση της λειτουργίας τους έναντι του 

ΓΚΠΔ. Προσδιορισμός Νομικής Βάσης – Έλεγχος ορθότητας επεξεργασίας 

προσωπικών δεδομένων από του Σωματείου, συμπεριλαμβανομένης της 

εκτίμησης συμμόρφωσης τυχόν υφισταμένου συστήματος κλειστού 

κυκλώματος τηλεόρασης. 

ε. Εντοπισμός των κενών και των ελλείψεων, των οποίων απαιτείται η κάλυψη. 

στ. Πρόταση αναλυτικών μέτρων, ώστε ο ΕΕΣ Σωματείο να υλοποιήσει όλες τις 

διορθωτικές ενέργειες συμμόρφωσης. 

ζ. Πρόταση για το σχεδιασμό των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων. Ενσωμάτωση αρχών προστασίας δεδομένων σε υπηρεσίες και 
έργα, δεδομένου, ότι οι τελικές τεχνικές κατευθύνσεις θα δοθούν από τα 
στελέχη της τεχνικής διεύθυνσης του Ε.Ε.Σ.. 

η. Πρόταση εκπαίδευσης και παροχή εκπαιδευτικού υλικού για το σύνολο του 
προσωπικού του Ε.Ε.Σ., το οποίο χειρίζεται προσωπικά δεδομένα. 

θ. Πρόταση για σύνταξη των αναγκαίων πολιτικών, διαδικασιών, συμβάσεων 
ή/και τροποποίηση υφιστάμενων συναφών κειμένων (με εξωτερικούς 
συνεργάτες, εργαζόμενους, εθελοντές, πρόσφυγες κλπ), στο βαθμό που 
απαιτείται για το σκοπό συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ. 

ι. Διασφάλιση τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων και 
προετοιμασία των σχετικών εντύπων. Σχεδιασμός του τρόπου διαχείρισης 
των αιτημάτων εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων. 

ια. Σύνταξη πολιτικών ορθής χρήσης ιστοσελίδας (πολιτική cookies, πολιτική 
προστασίας προσωπικών δεδομένων κλπ). 

ιβ. Έλεγχο ορθής υλοποίησης των απαιτούμενων επεμβάσεων στη 
διαμόρφωση των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών του ΕΕΣ. 
Έλεγχος και επαλήθευση - αξιολόγηση για αποτελεσματικότητα. 

Γλώσσα σύνταξης αιτήσεων: Ελληνική. 

Τρόπος Υποβολής Προσφοράς  

1. Οι προσφορές πρέπει :                                                                                    

    α) Να στέλνονται σφραγισμένες μέσα σε φάκελο με την ένδειξη: 



ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GDPR 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 1,  Τ.Κ. 106.72,  ΑΘΗΝΑ  

β) Να είναι γραμμένες με σαφήνεια. 

γ) Να μη φέρουν ξυσίματα σβησίματα ,υποσημειώσεις ή υστερόγραφα, μεσόστιχα 
παρεμβολές ή διακοπές λέξεων. 

δ) Οι διορθώσεις, διαγραφές και προσθέσεις λέξεων να γράφονται καθαρά στο 
περιθώριο και ισχύουν εφόσον έχουν μονογραφηθεί. 

ε) Να ισχύουν για (60) ημέρες, από την ημέρα που γίνεται ο διαγωνισμός . 

Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές. 

Δικαίωμα συμμετοχής: Αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα ή φυσικά πρόσωπα με 
εμπειρία σε εκτέλεση αντίστοιχων έργων, είτε αυτοτελώς είτε με τη μορφή 
κοινοπραξίας με αντικείμενο εργασίας την παροχή νομικών υπηρεσιών και 
υπηρεσιών της τεχνολογίας της Πληροφορικής. 

Εγγύηση Συμμετοχής : Δεν απαιτείται 

Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : Δεν απαιτείται  

Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται κάθε 2 μήνες με τη προσκόμιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.  

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δ/νση Προμηθειών. 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Dr Αντώνιος Αυγερινός 

Φαρμακοποιός Υποστράτηγος 

 


