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ΑΘΗΝΑ  28 - 04 – 2022 
Α.Π. 1938 

ΠΡΟ:  

Advanced Quality Services Ltd – Email: aqs@aqs.gr 

Define Solutions – Email: info@define.gr 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

Θζμα :Διενζργεια απευκείασ ανάκεςθσ και πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ για 
τθν παροχι Τπθρεςιϊν Τπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) ςτα 
πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικϊν Δεδομζνων (ΕΕ) 
679/2016 (ΓΚΠΔ)και εφαρμογισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τα προςωπικά 
Δεδομζνα GDPR για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
Προςταςίασ προςωπικϊν Δεδομζνων (ΕΕ) 2016 /679, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ, διάρκειασ ενόσ 
(1) ζτουσ. 

 

Περιγραφή αντικειμζνου 

Ο Ελλθνικόσ Ερυκρόσ ταυρόσ (Ε.Ε..) δθμοςιεφει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ 

ενδιαφζροντοσ, με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά βάςει τιμισ (χαμθλότερθ τιμι). Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ 

παροχι Τπθρεςιϊν Τπεφκυνου Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων (DPO) ςτα 

πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςωπικϊν Δεδομζνων (ΕΕ) 

679/2016 (ΓΚΠΔ) και εφαρμογισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τα προςωπικά 

Δεδομζνα GDPR για τθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ διατάξεισ του Γενικοφ Κανονιςμοφ 

Προςταςίασ προςωπικϊν Δεδομζνων (ΕΕ) 2016 /679του ΕΕ. 

CPV : 79417000-0 «Τπθρεςίεσ παροχισ ςυμβουλϊν ςε κζματα αςφάλειασ». 

H ςυνολικι εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 3.150,00 € 

πλζον ΦΠΑ 24%, ιτοι ποςοφ 3.906,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ. 

 

Διάρκεια 

Η χρονικι διάρκεια των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ορίηεται ςε ζνα (1) ζτοσ από τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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Τποχρεώςεισ Αναδόχου 

Οι υπηρεςίεσ Τπεφθυνου Προςταςίασ Προςωπικών Δεδομζνων DPO θα 
περιλαμβάνουν τα εξήσ: 

1. Ενθμζρωςθ και παροχι ςυμβουλϊν προσ τον ΕΕ και τουσ υπαλλιλουσ 
που επεξεργάηονται τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τον ΓΚΠΔ 
και από άλλεσ διατάξεισ τθσ ΕΕ ι του εκνικοφ δικαίου ςχετικά με τθν 
προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

2. Παρακολοφκθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τον ΓΚΠΔ, με άλλεσ διατάξεισ τθσ ΕΕ 
ι του εκνικοφ δικαίου ςχετικά με τθν προςταςία δεδομζνων και με τισ 
πολιτικζσ του ΕΕ ςε ςχζςθ με τθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ ανάκεςθσ αρμοδιοτιτων, τθσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και τθσ κατάρτιςθσ των υπαλλιλων που ςυμμετζχουν 
ςτισ πράξεισ επεξεργαςίασ, και των ςχετικϊν ελζγχων. 

3. Δράςθ ωσ το κφριο ςθμείο επαφισ για ερωτιματα προςταςίασ δεδομζνων 
τθσ Διοίκθςθσ και του προςωπικοφ του Ε.Ε... 

4. Ζλεγχο, και εφόςον απαιτείται ανακεϊρθςθ-τροποποίθςθ κειμζνων, 
πολιτικϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων πολιτικϊν αςφαλείασ), αρχείων 
δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ, εντφπων ςυγκατάκεςθσ, τυποποιθμζνων 
εντφπων άςκθςθσ δικαιωμάτων των υποκειμζνων, ςυμβάςεων με 
προμθκευτζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των τυποποιθμζνων ςυμβατικϊν 
όρων τθσ ΕΕ – standard contractual clauses) και των απαιτοφμενων 
ςυγκατακζςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων. 

5. φνταξθ και υποβολι εκκζςεων και γνωμοδοτιςεων ςε τακτικι ι/και ad 
hoc βάςθ ςχετικά με τθ ςυμμόρφωςθ του ΕΕ με τισ απαιτιςεισ του ΓΚΠΔ. 

6. Παρακολοφκθςθ αλλαγϊν τθσ εκνικισ ι/και τθσ νομοκεςίασ τθσ ΕΕ και 
διατφπωςθ ςυςτάςεων προσ τον Εντολζα, όταν και όπου ενδείκνυται. 

7. Κακοριςμό προτφπων και επανεξζταςθ πολιτικϊν και διαδικαςιϊν που να 
πλθροφν τισ απαιτιςεισ του ΓΚΠΔ. 

8. Ανάπτυξθ και παροχι εκπαίδευςθσ ςε κζματα προςταςίασ προςωπικϊν 
δεδομζνων ςε διάφορεσ λειτουργίεσ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
εργαηομζνων ςχετικά με κζματα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 
αςφάλειασ. 

9. Ανάπτυξθ ςτρατθγικϊν και πρωτοβουλιϊν για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
δζςμευςθσ με βαςικοφσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ φορείσ. 

10. υντονιςμό, διενζργεια και παρακολοφκθςθ ελζγχου(ων) (audits) ςχετικά 
με ηθτιματα δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

11. υνεργαςία με το τμιμα πλθροφορικισ του ΕΕ για τθ διατιρθςθ και 
διαχείριςθ αρχείων δεδομζνων και τθ διατιρθςθ ςχεδίου διαχείριςθσ 
περιςτατικϊν αςφάλειασ δεδομζνων για τθν εξαςφάλιςθ ζγκαιρθσ 
αποκατάςταςθσ περιςτατικϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων εκτιμιςεων 
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αντικτφπου, απόκριςθσ ςε παραβίαςθ αςφαλείασ, καταγγελιϊν ι 
αξιϊςεων ι άςκθςθσ δικαιωμάτων των υποκειμζνων. 

12. Ανταπόκριςθ και παροχι ςυμβουλϊν ςχετικά με αιτιματα πρόςβαςθσ των 
υποκειμζνων και άλλα αιτιματα. 

13. υνεργαςία με τθν εποπτικι Αρχι. 

14. Δράςθ ωσ ςθμείο επικοινωνίασ για τθν εποπτικι Αρχι για ηθτιματα που 
ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία, περιλαμβανομζνθσ τθσ προθγοφμενθσ 
διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 36 του ΓΚΠΔ, και πραγματοποιεί 
διαβουλεφςεισ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, για οποιοδιποτε άλλο κζμα. 

 

Οι υπηρεςίεσ εφαρμογήσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τα προςωπικά 

Δεδομζνα GDPR θα περιλαμβάνουν τα εξήσ: 

1. Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ προσ τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ. 

2. υγκζντρωςθ και εντοπιςμόσ προςωπικϊν δεδομζνων και αναλυτικι 

καταγραφι διαδικαςιϊν επεξεργαςίασ και κατάρτιςθ Αρχείου 

Επεξεργαςίασ, ςτο οποίο κα αποτυπϊνονται οι επεξεργαςίεσ προςωπικϊν 

δεδομζνων που εκτελεί ο Ε.Ε.. 

3. Δθμιουργία ι επανεξζταςθ των υφιςταμζνων δθλϊςεων προςταςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων και ενθμζρωςθ των υποκειμζνων και 

επανεξζταςθ του τρόπου λιψθσ και καταγραφισ τθσ ςυγκατάκεςθσ και 

ςυμμόρφωςθσ με τον ΓΚΠΔ. 

4. Αξιολόγθςθ όλων των τομζων δραςτθριότθτασ του Ε.Ε.. και όλων των 

τμθμάτων του, ωσ προσ τθν ςυμμόρφωςθ τθσ λειτουργίασ τουσ ζναντι του 

ΓΚΠΔ. Προςδιοριςμόσ Νομικισ Βάςθσ – Ζλεγχοσ ορκότθτασ επεξεργαςίασ 

προςωπικϊν δεδομζνων από του ωματείου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

εκτίμθςθσ ςυμμόρφωςθσ τυχόν υφιςταμζνου ςυςτιματοσ κλειςτοφ 

κυκλϊματοσ τθλεόραςθσ. 

5. Εντοπιςμόσ των κενϊν και των ελλείψεων, των οποίων απαιτείται θ 

κάλυψθ. 

6. Πρόταςθ αναλυτικϊν μζτρων, ϊςτε ο ΕΕ ωματείο να υλοποιιςει όλεσ τισ 

διορκωτικζσ ενζργειεσ ςυμμόρφωςθσ. 

7. Πρόταςθ για το ςχεδιαςμό των αναγκαίων τεχνικϊν και οργανωτικϊν 
μζτρων. Ενςωμάτωςθ αρχϊν προςταςίασ δεδομζνων ςε υπθρεςίεσ και 
ζργα, δεδομζνου, ότι οι τελικζσ τεχνικζσ κατευκφνςεισ κα δοκοφν από τα 
ςτελζχθ τθσ τεχνικισ διεφκυνςθσ του Ε.Ε... 

8. Πρόταςθ εκπαίδευςθσ και παροχι εκπαιδευτικοφ υλικοφ για το ςφνολο 
του προςωπικοφ του Ε.Ε.., το οποίο χειρίηεται προςωπικά δεδομζνα. 

9. Πρόταςθ για ςφνταξθ των αναγκαίων πολιτικϊν, διαδικαςιϊν, ςυμβάςεων 
ι/και τροποποίθςθ υφιςτάμενων ςυναφϊν κειμζνων (με εξωτερικοφσ 
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ςυνεργάτεσ, εργαηόμενουσ, εκελοντζσ, πρόςφυγεσ κλπ), ςτο βακμό που 
απαιτείται για το ςκοπό ςυμμόρφωςθσ με τον ΓΚΠΔ. 

10. Διαςφάλιςθ τρόπων άςκθςθσ των δικαιωμάτων των υποκειμζνων και 
προετοιμαςία των ςχετικϊν εντφπων. χεδιαςμόσ του τρόπου διαχείριςθσ 
των αιτθμάτων εντόσ των προβλεπόμενων χρονικϊν ορίων. 

11. φνταξθ πολιτικϊν ορκισ χριςθσ ιςτοςελίδασ (πολιτικι cookies, πολιτικι 
προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων κλπ). 

12. Ζλεγχο ορκισ υλοποίθςθσ των απαιτοφμενων επεμβάςεων ςτθ 
διαμόρφωςθ των μθχανογραφικϊν ςυςτθμάτων και εφαρμογϊν του ΕΕ. 
Ζλεγχοσ και επαλικευςθ - αξιολόγθςθ για αποτελεςματικότθτα. 

 

Σρόποσ Τποβολήσ Προςφοράσ  

Η προςφορά μπορεί να κατατεκεί μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ promithies@redcross.grμε τθν ζνδειξθ «ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑΣΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ DPO ΚΑΙ GDPRτου ΕΕ». 

Μαηί με τθν οικονομικι προςφορά κα πρζπει να κατακζςετε και τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ: 

α. Πιςτοποιθτικό Φορολογικισ ενθμερότθτασ. 

β. Πιςτοποιθτικό Αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ. 

γ. Βεβαίωςθ Άδειασ Λειτουργίασ. 

δ. Φορολογικι ενθμερότθτα για είςπραξθ χρθμάτων. 

ε. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου του νόμιμου εκπροςϊπου ι Τπεφκυνθ 
διλωςθ εκ μζρουσ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία να αναγράφεται ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ τησ προςφοράσ είναι η 20.05.2022 και ώρα 
13:00 μ.μ. 

 

Αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι υποβλθκείςα προςφορά κα πρζπει να είναι ςτθν ελλθνικι 
γλϊςςα, να φζρει υπογραφι του νόμιμου εκπροςϊπου και ςφραγίδα του 
οικονομικοφ φορζα. 

Η υποβαλλόμενθ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον οικονομικό φορζα για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν. 

 

 

Πληρωμή 

promithies@redcross.gr
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Η πλθρωμι κα γίνεται μθνιαίωσ με τθν προςκόμιςθ των απαραίτθτων 
δικαιολογθτικϊν. 

 

Επικοινωνία 

Για κάκε επιπλζον πλθροφορία μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθ Διεφκυνςθ 
Προμθκειϊν – Εφοδίων Εξωτερικοφ ςτα τθλζφωνα 210 3613560 και 210 3613562. 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

Dr Αντώνιοσ Αυγερινόσ 

Φαρμακοποιόσ Τποςτράτηγοσ 


