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ΣΧΕΔΙΟ
Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες

Για τους σκοπούς του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού 2016/679 (ΓΚΠΔ)

μεταξύ

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
CVR "[ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ]"
[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ]
"[ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ]"
[ΧΩΡΑ]

(ο υπεύθυνος επεξεργασίας)

και

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
CVR "[ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ]"
[ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ]
"[ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΗ]"
[ΧΩΡΑ]

(ο εκτελών την επεξεργασία)

εφεξής καλούμενοι ο καθένας μεμονωμένα ως «ο συμβαλλόμενος» και από κοινού ως «οι συμβαλλόμε-
νοι».

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ τις ακόλουθες συμβατικές ρήτρες (εφεξής «ρήτρες») προκειμένου να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των
δεδομένων.



Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες Δεκέμβριος 2019

Σελίδα 2 από 201. Πίνακας περιεχομένων
2. Προοίμιο .............................................................................................................................. 3

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας ...................................... 4

4. Ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές.............................................. 4

5. Εμπιστευτικότητα................................................................................................................. 4

6. Ασφάλεια επεξεργασίας....................................................................................................... 5

7. Χρήση υπεργολάβων επεξεργασίας.................................................................................... 5

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.......................................... 7

9. Συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας............................................................................. 7

10. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.................................... 8

11. Διαγραφή και επιστροφή δεδομένων................................................................................. 9

12. Έλεγχος και επιθεώρηση................................................................................................. 10

13. Συμφωνία των συμβαλλομένων επί άλλων όρων............................................................ 10

14. Έναρξη ισχύος και λήξη................................................................................................... 10

15. Στοιχεία/πρόσωπα επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία
............................................................................................................................................... 11

Προσάρτημα A Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία ................................................ 12

Προσάρτημα B Εγκεκριμένοι υπεργολάβοι επεξεργασίας ................................................. 13

Παράρτημα Γ Εντολή σχετική με τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα........... 14

Προσάρτημα Δ Οι όροι συμφωνίας των συμβαλλομένων επί άλλων θεμάτων.................. 20



Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες Δεκέμβριος 2019

Σελίδα 3 από 202. Προοίμιο

1. Οι παρούσες συμβατικές ρήτρες (εφεξής «ρήτρες») καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώ-
σεις του υπευθύνου επεξεργασίας, καθώς και του εκτελούντος την επεξεργασία όταν επεξεργά-
ζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας.

2. Οι ρήτρες έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμβαλλομένων με το
άρθρο 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δε-
δομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων).

3. Στο πλαίσιο της παροχής [ΟΝΟΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ], ο εκτελών την επεξεργασία θα επεξεργάζεται
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με τις
ρήτρες.

4. Οι ρήτρες υπερισχύουν τυχόν παρόμοιων διατάξεων οι οποίες περιέχονται σε άλλες συμφωνίες
μεταξύ των συμβαλλομένων.

5. Στις ρήτρες επισυνάπτονται τέσσερα προσαρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
των ρητρών.

6. Το προσάρτημα A περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων του σκοπού και της φύσης της επεξεργασίας, του είδους των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, των κατηγοριών υποκειμένων των δεδομένων και της διάρ-
κειας της επεξεργασίας.

7. Το προσάρτημα B περιέχει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για
τη χρήση υπεργολάβων επεξεργασίας από τον εκτελούντα την επεξεργασία καθώς και κατάλογο
υπεργολάβων επεξεργασίας εγκεκριμένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

8. Το προσάρτημα Γ περιέχει τις εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργα-
σία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ελάχιστα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να εφαρμόζει
ο εκτελών την επεξεργασία και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι του
εκτελούντος την επεξεργασία και τυχόν υπεργολάβων επεξεργασίας.

9. Το προσάρτημα Δ περιέχει διατάξεις για άλλες δραστηριότητες οι οποίες δεν καλύπτονται από τις
ρήτρες.

10. Αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι διατηρούν τις ρήτρες καθώς και τα προσαρτήματα εγγράφως, κα-
θώς και σε ηλεκτρονική μορφή.

11. Οι ρήτρες δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει
ο εκτελών την επεξεργασία δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
(ΓΚΠΔ) ή άλλης νομοθεσίας.
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Σελίδα 4 από 203. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας

1. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (βλ. άρθρο 24 του ΓΚΠΔ), τις ι-
σχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή των κρατών μελών για την προστασία των δεδομένων1 και τις ρή-
τρες.

2. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά
με τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζει ότι η επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει ανατεθεί στον εκτελούντα την επεξεργασία έχει νο-
μική βάση.

4. Ο εκτελών την επεξεργασία ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές

1. O εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει κα-
ταγεγραμμένων εντολών του υπευθύνου επεξεργασίας, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει
του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την
επεξεργασία. Οι εντολές αυτές προσδιορίζονται στα προσαρτήματα Α και Γ. Ο υπεύθυνος επε-
ξεργασίας μπορεί επίσης να παρέχει επακόλουθες εντολές, καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργα-
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά οι εν λόγω εντολές θα καταγράφονται πάντοτε
και θα διατηρούνται εγγράφως, μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική μορφή, σε σχέση με τις ρήτρες.

2. Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει πάραυτα τον υπεύθυνο επεξεργασίας εάν οι εντολές που
παρείχε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αντιβαίνουν, κατά την άποψη του εκτελούντος την επεξεργα-
σία, στον ΓΚΠΔ ή στις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή του κράτους μέλους περί προστασίας δεδο-
μένων.

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΟΥΝ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΥΧΟΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΣΕ ΜΕ-
ΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.]

5. Εμπιστευτικότητα

1. Ο εκτελών την επεξεργασία χορηγεί πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας αποκλειστικά σε πρό-
σωπα που τελούν υπό την εποπτεία του και τα οποία έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπι-
στευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας και
μόνον όταν υπάρχει «ανάγκη γνώσης». Ο κατάλογος των προσώπων στα οποία έχει χορηγηθεί
πρόσβαση υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση. Βάσει της εν λόγω επανεξέτασης, η πρόσβαση
στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ανακληθεί, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητη, και
ως εκ τούτου τα εν λόγω πρόσωπα δεν θα μπορούν να έχουν πια πρόσβαση στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα.

2. Κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία αποδεικνύει ότι τα
εν λόγω πρόσωπα που τελούν υπό την εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία υπόκεινται
στην προαναφερθείσα υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

1 Οι αναφορές στα «κράτη μέλη» στις ρήτρες θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στα «κράτη μέλη του ΕΟΧ».
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1. Το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρ-
μογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς
και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξερ-
γασία εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το
κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αξιολογεί τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία για τα δικαιώματα
και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και λαμβάνει μέτρα μετριασμού των εν λόγω κινδύ-
νων. Ανάλογα με τη σημασία των κινδύνων, τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α. ψευδωνυμοποίηση και κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β. δυνατότητα διασφάλισης του απορρήτου, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιο-
πιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

γ. δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπι-
κού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

δ. διαδικασία για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, ο εκτελών την επεξεργασία αξιολογεί επίσης —ανεξάρτητα
από τον υπεύθυνο προστασίας— τους κινδύνους που ενέχει η επεξεργασία για τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων και λαμβάνει μέτρα μετριασμού των εν λόγω κινδύνων.
Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει στον εκτελούντα την επεξεργασία κάθε αναγκαία
πληροφορία για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των εν λόγω κινδύνων.

3. Επιπλέον, ο εκτελών την επεξεργασία συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση
της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας δυνάμει του άρθρου 32
του ΓΚΠΔ, μεταξύ άλλων παρέχοντας στον υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες σχετικά με τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που ήδη εφαρμόζει ο εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το
άρθρο 32 του ΓΚΠΔ, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για τη συμμόρ-
φωση του υπευθύνου επεξεργασίας προς την υποχρέωση που υπέχει δυνάμει του άρθρου 32
του ΓΚΠΔ.

Εάν μεταγενέστερα —κατά την εκτίμηση του υπευθύνου επεξεργασίας— ο μετριασμός των προσ-
διορισθέντων κινδύνων απαιτεί τη λήψη περαιτέρω μέτρων από τον εκτελούντα την επεξεργασία,
πέραν εκείνων που ήδη εφαρμόζει ο εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 32 του
ΓΚΠΔ, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσδιορίζει στο Προσάρτημα Γ τα εν λόγω πρόσθετα μέτρα
που πρέπει να εφαρμοστούν.

7. Χρήση υπεργολάβων επεξεργασίας

1. Ο εκτελών την επεξεργασία πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 28 παρά-
γραφοι 2 και 4 του ΓΚΠΔ για να προσλάβει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία (υπεργολάβο ε-
πεξεργασίας).

2. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν προσλαμβάνει επομένως άλλον εκτελούντα την επεξεργασία (υ-
περγολάβο επεξεργασίας) για την εκπλήρωση των ρητρών χωρίς προηγούμενη [ΕΠΙΛΟΓΗ 1]
ειδική γραπτή άδεια / [ΕΠΙΛΟΓΗ 2] γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.
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3. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ] Ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει υπερ-
γολάβους επεξεργασίας αποκλειστικά κατόπιν ειδικής προηγούμενης άδειας του υπευθύνου επε-
ξεργασίας. Ο εκτελών την επεξεργασία υποβάλλει το αίτημα για ειδική άδεια τουλάχιστον [ΠΡΟΣ-
ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ] πριν από την πρόσληψη του εκάστοτε υπεργολάβου επεξεργα-
σίας. Ο κατάλογος των υπεργολάβων επεξεργασίας που έχουν ήδη λάβει άδεια από τον υπεύ-
θυνο επεξεργασίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Β.

[ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ] Ο εκτελών την επεξεργασία έχει τη γενική άδεια του υπευ-
θύνου επεξεργασίας για την πρόσληψη των υπεργολάβων επεξεργασίας. Ο εκτελών την επεξερ-
γασία ενημερώνει γραπτώς τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που
αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση υπεργολάβων επεξεργασίας τουλάχιστον [ΠΡΟΣ-
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ] πριν, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα
στον υπεύθυνο επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές πριν από την πρόσληψη του
υπεργολάβου (ή των υπεργολάβων) επεξεργασίας. Στο προσάρτημα Β είναι δυνατό να προβλέ-
πονται μεγαλύτερες προθεσμίες προειδοποίησης για συγκεκριμένες υπεργολαβικές υπηρεσίες
επεξεργασίας. Ο κατάλογος των υπεργολάβων επεξεργασίας που έχουν λάβει ήδη άδεια από τον
υπεύθυνο επεξεργασίας περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Β.

4. Όταν ο εκτελών την επεξεργασία προσλαμβάνει υπεργολάβο επεξεργασίας για τη διενέργεια συ-
γκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, οι ί-
διες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στις ρήτρες
επιβάλλονται στον υπεργολάβο επεξεργασίας μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης σύμ-
φωνα με το δίκαιο της ΕΕ ή του κράτους μέλους, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώ-
σεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργα-
σία να πληροί τις απαιτήσεις των ρητρών και του ΓΚΠΔ.

Επομένως, ο εκτελών την επεξεργασία είναι υπεύθυνος να απαιτεί από τον υπεργολάβο επεξερ-
γασίας να συμμορφώνεται τουλάχιστον προς τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέχει ο εκτελών την
επεξεργασία σύμφωνα με τις ρήτρες και τον ΓΚΠΔ.

5. Αντίγραφο της εν λόγω συμφωνίας υπεργολαβίας επεξεργασίας και επακόλουθων τροποποιή-
σεών της υποβάλλεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας—κατόπιν αιτήματός του— ώστε να παρέ-
χεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας η δυνατότητα να διασφαλίσει ότι στον υπεργολάβο επεξεργα-
σίας επιβάλλονται οι ίδιες υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων με αυτές που προβλέπονται στις
ρήτρες. Ρήτρες για επιχειρηματικά ζητήματα οι οποίες δεν θίγουν το νομικό περιεχόμενο της συμ-
φωνίας υπεργολαβίας επεξεργασίας όσον αφορά την προστασία δεδομένων δεν υποβάλλονται
στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

6. Ο εκτελών την επεξεργασία συνομολογεί με τον υπεργολάβο επεξεργασίας ρήτρα δικαιούχου
τρίτου βάσει της οποίας —σε περίπτωση πτώχευσης του εκτελούντος την επεξεργασία— ο υπεύ-
θυνος επεξεργασίας είναι ο δικαιούχος τρίτος της συμφωνίας υπεργολαβίας επεξεργασίας και
δικαιούται να εκτελέσει τη συμφωνία κατά του υπεργολάβου επεξεργασίας που προσέλαβε ο ε-
κτελών την επεξεργασία, π.χ. παρέχοντας το δικαίωμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας να δώσει
εντολή στον υπεργολάβο επεξεργασίας να διαγράψει ή να επιστρέψει τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα.

7. Εάν ο υπεργολάβος επεξεργασίας δεν ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομέ-
νων υποχρεώσεις του, ο εκτελών την επεξεργασία παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του υ-
πευθύνου επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπεργολάβου επεξεργασίας.
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ιδίως εκείνων που προβλέπονται στα άρθρα 79 και 82 του ΓΚΠΔ— έναντι του υπευθύνου επε-
ξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένου του υπεργολάβου επε-
ξεργασίας.

8. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς

1. Οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανι-
σμούς από τον εκτελούντα την επεξεργασία πραγματοποιείται μόνο βάσει καταγεγραμμένων ε-
ντολών του υπευθύνου επεξεργασίας και πάντοτε σε συμμόρφωση προς το κεφάλαιο V του
ΓΚΠΔ.

2. Σε περίπτωση διαβιβάσεων δεδομένων σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, τις οποίες ο
εκτελών την επεξεργασία δεν έχει λάβει εντολή από τον υπεύθυνο επεξεργασίας να εκτελέσει,
αλλά οι οποίες απαιτούνται βάσει του δικαίου της ΕΕ ή των κρατών μελών στο οποίο υπόκειται ο
εκτελών την επεξεργασία, ο τελευταίος ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την εν λόγω
νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του
είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.

3. Επομένως, χωρίς καταγεγραμμένες εντολές από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο εκτελών την ε-
πεξεργασία δεν δύναται, στο πλαίσιο των ρητρών:

α. να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο επεξεργασίας ή εκτελού-
ντα την επεξεργασία σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό·

β. να μεταβιβάζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεργολάβο ε-
πεξεργασίας σε τρίτη χώρα·

γ. να προβαίνει ο ίδιος στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη
χώρα.

4. Οι εντολές του υπευθύνου επεξεργασίας όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα σε τρίτη χώρα συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του εργαλείου διαβίβασης δυ-
νάμει του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ στο οποίο βασίζονται, παρατίθενται στο προσάρτημα Γ.6.

5. Οι ρήτρες δεν πρέπει να συγχέονται με τυποποιημένες ρήτρες προστασίας δεδομένων κατά την
έννοια του άρθρου 46 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) του ΓΚΠΔ, οι δε συμβαλλόμενοι δεν μπο-
ρούν να επικαλεστούν τις ρήτρες ως εργαλείο διαβίβασης δυνάμει του κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ.

9. Συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας

1. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει συνδρομή
στον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που
αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπευθύνου επεξεργασίας να απα-
ντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων που προβλέπο-
νται στο κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ.

Αυτό συνεπάγεται ότι ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει συνδρομή, στον βαθμό που αυτό είναι
δυνατό, στον υπεύθυνο επεξεργασίας ώστε να συμμορφωθεί με:

α. το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των δεδομένων όταν συλλέγονται από το ίδιο
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
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σωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το ίδιο

γ. το δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων
δ. το δικαίωμα διόρθωσης
ε. το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
στ. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
ζ. την υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων

προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
η. το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
θ. το δικαίωμα εναντίωσης
ι. το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην υπόκειται σε απόφαση  που λαμ-

βάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της κατάρτισης προφίλ.

2. Πέραν της υποχρέωσης του εκτελούντος την επεξεργασία να συνδράμει τον υπεύθυνο επεξερ-
γασίας δυνάμει της ρήτρας 6 παράγραφος 4, ο εκτελών την επεξεργασία συνδράμει επίσης τον
υπεύθυνο επεξεργασίας, λαμβανομένων υπόψη της φύσης της επεξεργασίας και των πληροφο-
ριών που έχει στη διάθεσή του ο εκτελών την επεξεργασία, ώστε να διασφαλίζει συμμόρφωση
προς:

α. την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να γνωστοποιεί αμελλητί και, αν είναι δυ-
νατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος, την παραβίαση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή, [ΠΡΟΣΔΙΟΡΙ-
ΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ], εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα δεν ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ε-
λευθερίες των φυσικών προσώπων·

β. την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να ανακοινώνει αμελλητί την παραβίαση
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων, όταν η παρα-
βίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δι-
καιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων·

γ. την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να διενεργεί εκτίμηση του αντικτύπου των
σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα (εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων)·

δ. την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να ζητεί τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής
αρχής, [ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ], πριν από την επε-
ξεργασία όταν η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων υποδεικνύει
ότι η επεξεργασία θα προκαλούσε υψηλό κίνδυνο ελλείψει μέτρων μετριασμού του κιν-
δύνου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

3. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν στο προσάρτημα Γ τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τα
οποία ο εκτελών την επεξεργασία απαιτείται να παρέχει συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας,
καθώς και το πεδίο εφαρμογής και την έκταση της απαιτούμενης συνδρομής. Αυτό ισχύει για τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στις ρήτρες 9.1 και 9.2.

10. Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών την επεξεργασία ε-
νημερώνει αμελλητί από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση του γεγονότος τον υπεύθυνο επεξεργα-
σίας σχετικά με την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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2. Η ενημέρωση του υπευθύνου επεξεργασίας από τον εκτελούντα την επεξεργασία λαμβάνει χώρα,
εάν είναι δυνατό, εντός [ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ] αφότου ο εκτελών την επεξεργασία λάβει γνώση της
παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου ο υπεύθυνος επεξεργασίας να
είναι σε θέση να συμμορφωθεί με την υποχρέωση γνωστοποίησης της παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή, πρβλ. άρθρο 33 του ΓΚΠΔ.

3. Σύμφωνα με τη ρήτρα 9 παράγραφος 2 στοιχείο α), ο εκτελών την επεξεργασία συνδράμει τον
υπεύθυνο επεξεργασίας στη γνωστοποίηση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή και τούτο σημαίνει ότι ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεού-
ται να συνδράμει στην εξασφάλιση των πληροφοριών που απαριθμούνται κατωτέρω, οι οποίες,
δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ, δηλώνονται στη γνωστοποίηση του υπευθύνου
επεξεργασίας προς την αρμόδια εποπτική αρχή:

α. φύση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυ-
νατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμέ-
νων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των
επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

β. ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

γ. ληφθέντα ή προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την
αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, ό-
που ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της.

4. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν στο προσάρτημα Δ τα στοιχεία που πρέπει να παρέχει ο εκτελών την
επεξεργασία όταν παρέχει συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τη γνωστοποίηση της πα-
ραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην αρμόδια εποπτική αρχή.

11. Διαγραφή και επιστροφή δεδομένων

1. Κατά τη λήξη της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο ε-
κτελών την επεξεργασία υποχρεούται [ΕΠΙΛΟΓΗ 1] να διαγράψει το σύνολο των δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που επεξεργάστηκε για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας και να
πιστοποιήσει στον υπεύθυνο επεξεργασίας ότι προέβη στην εν λόγω διαγραφή / [ΕΠΙΛΟΓΗ 2] να
επιστρέψει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας και
να διαγράψει τα υπάρχοντα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους
επιβάλλει την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. [ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] Το ακόλουθο δίκαιο της ΕΕ ή των κρατών μελών που ισχύει για τον εκτελούντα
την επεξεργασία απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μετά τον τερ-
ματισμό της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

α. […]

Ο εκτελών την επεξεργασία δεσμεύεται να επεξεργάζεται αποκλειστικά τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα για τους σκοπούς και τη διάρκεια που προβλέπονται από το εν λόγω δίκαιο και υπό
αυστηρές ισχύουσες προϋποθέσεις.
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1. Ο εκτελών την επεξεργασία θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη
πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρ-
θρο 28 και στις ρήτρες και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επι-
θεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλ-
μένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

2. Οι ισχύουσες διαδικασίες για τους ελέγχους του υπευθύνου επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των επιθεωρήσεων, για τον εκτελούντα την επεξεργασία και τους υπεργολάβους επεξεργα-
σίας δεδομένων ορίζονται στα προσαρτήματα Γ.7 και Γ.8.

3. Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει στις εποπτικές αρχές, οι οποίες δυνάμει της
ισχύουσας νομοθεσίας έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υπευθύνου επεξεργασίας και
του εκτελούντος την επεξεργασία, ή σε εκπροσώπους που ενεργούν για λογαριασμό των εν λόγω
εποπτικών αρχών, πρόσβαση στις φυσικές εγκαταστάσεις του εκτελούντος την επεξεργασία με
την επίδειξη κατάλληλων εγγράφων ταυτοποίησης.

13. Συμφωνία των συμβαλλομένων επί άλλων όρων

1. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται να συμφωνήσουν άλλες ρήτρες σχετικές με την παροχή της υπηρε-
σίας επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις οποίες προσδιορίζεται π.χ. η ευ-
θύνη, εφόσον αυτές δεν προσκρούουν άμεσα ή έμμεσα στις ρήτρες, δεν προσβάλλουν τα θεμε-
λιώδη δικαιώματα ή τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων και δεν θίγουν την προστασία
που παρέχει ο ΓΚΠΔ.

14. Έναρξη ισχύος και λήξη

1. Οι ρήτρες τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής τους από αμφότερους τους συμβαλ-
λομένους.

2. Κάθε συμβαλλόμενος δικαιούται να ζητήσει την επαναδιαπραγμάτευση των ρητρών, εάν μεταβο-
λές στη νομοθεσία ή ο μη πρόσφορος χαρακτήρας των ρητρών καθιστούν αναγκαία την επανα-
διαπραγμάτευση.

3. Οι ρήτρες ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδο-
μένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν επιτρέπεται καταγγελία των ρητρών, εκτός εάν οι συμβαλ-
λόμενοι συνομολογήσουν άλλες ρήτρες ρυθμίζουσες την παροχή των υπηρεσιών επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Εάν η παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λήξει και τα δεδο-
μένα προσωπικού χαρακτήρα διαγραφούν ή επιστραφούν στον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμ-
φωνα με τη ρήτρα 11 παράγραφος 1 και το προσάρτημα Γ.4, οποιοσδήποτε συμβαλλόμενος
δύναται να καταγγείλει τις ρήτρες με έγγραφη ειδοποίηση.

5. Υπογραφή

Για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας

Ονοματεπώνυμο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
Τίτλος [ΤΙΤΛΟΣ]
Ημερομηνία [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
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Σελίδα 11 από 20Υπογραφή [ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

Για λογαριασμό του εκτελούντος την επεξεργασία

Ονοματεπώνυμο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
Τίτλος [ΤΙΤΛΟΣ]
Ημερομηνία [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
Υπογραφή [ΥΠΟΓΡΑΦΗ]

15. Στοιχεία/πρόσωπα επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος
την επεξεργασία

1. Οι συμβαλλόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους κάνοντας χρήση των ακόλουθων στοι-
χείων/προσώπων επικοινωνίας.

2. Κάθε συμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί συνεχώς ενήμερο τον αντισυμβαλλόμενό του για με-
ταβολές στα στοιχεία/πρόσωπα επικοινωνίας.

Ονοματεπώνυμο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
Τίτλος [ΤΙΤΛΟΣ]
Τηλέφωνο [ΤΗΛΕΦΩΝΟ]
Διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου

"[Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]"

Ονοματεπώνυμο [ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]
Τίτλος [ΤΙΤΛΟΣ]
Τηλέφωνο [ΤΗΛΕΦΩΝΟ]
Διεύθυνση ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου

"[Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου]"
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Σελίδα 12 από 20Προσάρτημα A Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.]

A.1. Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εκτελούντα την
επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας είναι:

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]

A.2. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εκτελούντα την επεξεργασία για
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας αφορά κυρίως (φύση της επεξεργασίας):

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]

A.3. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά
με τα υποκείμενα των δεδομένων:

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-
ΣΙΑ].

[ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

«Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, αριθμός ταυ-
τότητας, στοιχεία πληρωμής, αριθμός μέλους, είδος μέλους, εγγραφή σε κέντρο άθλησης και σε συγκεκρι-
μένα μαθήματα άθλησης.»

[ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΙ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΤΑ ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣ-
ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΩΣ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΠΩΣ Ο-
ΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΟΥ ΓΚΠΔ» Ή ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ («ΑΡΘΡΟ
6, 9 Ή 10 ΓΚΠΔ) ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.]

A.4. Η επεξεργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ].

A.5. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εκτελούντα την επεξεργασία για
λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας μπορεί να εκτελεστεί όταν τεθούν σε ισχύ οι ρήτρες. Η
επεξεργασία έχει την ακόλουθη διάρκεια:

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]
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Σελίδα 13 από 20Προσάρτημα B Εγκεκριμένοι υπεργολάβοι επεξεργασίας

B.1. Εγκεκριμένοι υπεργολάβοι επεξεργασίας
Με την έναρξη ισχύος των ρητρών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εγκρίνει την πρόσληψη των ακόλουθων
υπεργολάβων επεξεργασίας:

ΟNOMA CVR ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με την έναρξη ισχύος των ρητρών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εγκρίνει τη χρησιμοποίηση των ανωτέρω
υπεργολάβων επεξεργασίας για την επεξεργασία που περιγράφεται όσον αφορά τον συγκεκριμένο συμ-
βαλλόμενο. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν δικαιούται —χωρίς τη ρητή έγγραφη έγκριση του υπευθύνου
επεξεργασίας— να προσλάβει υπεργολάβο επεξεργασίας για επεξεργασία «διαφορετική» από τη συμφω-
νηθείσα ή να αναθέσει σε άλλον υπεργολάβο επεξεργασίας την εκτέλεση της περιγραφείσας επεξεργα-
σίας.

B.2. Προηγούμενη ειδοποίηση για την έγκριση υπεργολάβων επεξεργασίας

[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] [ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕ-
ΝΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]
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Σελίδα 14 από 20Προσάρτημα Γ Εντολή σχετική με τη χρήση δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα

C.1. Το αντικείμενο της επεξεργασίας/η εντολή για την επεξεργασία

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό
του υπευθύνου επεξεργασίας εκτελείται από τον εκτελούντα την επεξεργασία ο οποίος προβαίνει στις εξής
πράξεις:

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥ-
ΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ].

C.2. Ασφάλεια της επεξεργασίας
Το επίπεδο ασφάλειας πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής:

[ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗ ΦΥΣΗ, ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ]

[ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

«Το γεγονός ότι η επεξεργασία αφορά μεγάλο όγκο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία εμπί-
πτουν στο άρθρο 9 του ΓΚΠΔ για τις “ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”, λόγος για
τον οποίο θα πρέπει να θεσπιστεί ‘υψηλό’ επίπεδο ασφάλειας.»

Στο εξής ο εκτελών την επεξεργασία δικαιούται και υποχρεούται να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν για να επιτευχθεί το αναγκαίο
(και συμφωνηθέν) επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων.

Ωστόσο, ο εκτελών την επεξεργασία εφαρμόζει —εν πάση περιπτώσει και τουλάχιστον— τα ακόλουθα
μέτρα τα οποία συμφωνήθηκαν με τον υπεύθυνο επεξεργασίας:

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΩΝΥΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗ-
ΤΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ-
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΒΑΣΗ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΥΘΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ, ΕΚΤΙ-
ΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙ-
ΚΤΥΟΥ]
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Σελίδα 15 από 20[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Α-
ΠΟΘΗΚΕΥΣΗ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΛΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο-
ΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ/ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ]

C.3. Συνδρομή στον υπεύθυνο επεξεργασίας

Στο μέτρο του δυνατού —εντός του πεδίου εφαρμογής και της έκτασης της συνδρομής που προσδιορίζεται
κατωτέρω— ο εκτελών την επεξεργασία συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας σύμφωνα με τη ρήτρα 9
παράγραφοι 1 και 2 λαμβάνοντας τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα:

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο Ε-
ΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ
Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΡΑΜΕΙ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

C.4. Περίοδος αποθήκευσης/διαδικασίες διαγραφής

[ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ Ε-
ΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ]

[ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

«Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Ή ΣΥΜ-
ΒΑΝ] και, εν συνεχεία, διαγράφονται αυτομάτως από τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Με τη λήξη της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών την
επεξεργασία διαγράφει ή επιστρέφει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη ρήτρα 11 πα-
ράγραφος 1, εκτός εάν —μετά την υπογραφή της σύμβασης— ο υπεύθυνος επεξεργασίας τροποποίησε
την αρχική επιλογή του. Η εν λόγω τροποποίηση καταγράφεται και διατηρείται εγγράφως, μεταξύ άλλων
σε ηλεκτρονική μορφή, σε σχέση με τις ρήτρες.»
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Σελίδα 16 από 20C.5. Τόπος επεξεργασίας

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των ρητρών δεν επιτρέπεται να εκτελεί-
ται σε τόπους άλλους από τους ακόλουθους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του υπευθύνου
επεξεργασίας:

[ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ] [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗ]

C.6. Εντολή σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΜΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ]

[ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ V ΤΟΥ ΓΚΠΔ]
Εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν παρέχει στις ρήτρες, ή μεταγενέστερα, καταγεγραμμένη εντολή σχε-
τικά με τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα, ο εκτελών την επεξεργασία δεν
δικαιούται να προβεί σε τέτοια διαβίβαση στο πλαίσιο των ρητρών.

C.7. Διαδικασίες για τους ελέγχους του υπευθύνου επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ε-
πιθεωρήσεων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτελείται
από τον εκτελούντα την επεξεργασία

[ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕ-
ΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ]

Για παράδειγμα:

«Ο εκτελών την επεξεργασία [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ] εξασφαλίζει, με έξοδα [ΤΟΥ ΕΚΤΕ-
ΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ],
[ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ] από ανεξάρτητο τρίτο όσον αφορά τη συμμόρφωση του
εκτελούντος την επεξεργασία προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή του κράτους μέλους περί
προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι τα ακόλουθα είδη[ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ]
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ρήτρες:

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΙΣ «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ» ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ]

Η [ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ] υποβάλλεται αμελλητί για ενημέρωση στον υπεύθυνο
επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να αμφισβητήσει το πεδίο εφαρμογής και/ή τη μεθοδο-
λογία της έκθεσης και δύναται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να ζητήσει τη διενέργεια νέου ελέγχου/νέας επιθε-
ώρησης με αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής και/ή διαφορετική μεθοδολογία.

Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου/της επιθεώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να ζητήσει
τη λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις
της ΕΕ ή του κράτους μέλους περί προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.
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Σελίδα 17 από 20Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας έχει επιπλέον πρό-
σβαση για να επιθεωρεί, μεταξύ άλλων μέσω αυτοψίας, τους τόπους στους οποίους ο εκτελών την επεξερ-
γασία εκτελεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών
εγκαταστάσεων καθώς και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την επεξεργασία. Η
εν λόγω επιθεώρηση εκτελείται όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας εκτιμά ότι είναι απαραίτητη.»

[Ή]

«Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκπρόσωπος του υπευθύνου επεξεργασίας [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ] διενεργεί αυτοψία των τόπων στους οποίους ο εκτελών την επεξεργασία εκτελεί την επεξερ-
γασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών εγκαταστάσεων κα-
θώς και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την επεξεργασία προκειμένου να εξα-
κριβώσει τη συμμόρφωση του εκτελούντος την επεξεργασία προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις της
ΕΕ ή του κράτους μέλους περί προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.

Επιπλέον της προγραμματισμένης επιθεώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να επιθεωρήσει τον
εκτελούντα την επεξεργασία όταν εκτιμά ότι η επιθεώρηση αυτή είναι απαραίτητη».

[ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ]

«Ο υπεύθυνος επεξεργασίας φέρει τα τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την αυτοψία. Ωστόσο, ο εκτελών την
επεξεργασία υποχρεούται να προβλέψει τους πόρους (κυρίως χρόνο) που χρειάζεται ο υπεύθυνος επε-
ξεργασίας για να μπορέσει να εκτελέσει την επιθεώρηση.»

C.8. [ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ] Διαδικασίες για τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων
των επιθεωρήσεων, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που εκτε-
λείται από υπεργολάβους επεξεργασίας

[ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ Υ-
ΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ, Ο-
ΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ]

[ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ]

«Ο εκτελών την επεξεργασία [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ] εξασφαλίζει, με έξοδα [ΤΟΥ ΕΚΤΕ-
ΛΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ],
[ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ] από ανεξάρτητο τρίτο όσον αφορά τη συμμόρφωση του
υπεργολάβου επεξεργασίας προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή του κράτους μέλους περί
προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.

Οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν ότι τα ακόλουθα είδη[ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ]
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ρήτρες:

[ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΙΣ «ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ» ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ]

Η [ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ] υποβάλλεται αμελλητί για ενημέρωση στον υπεύθυνο
επεξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να αμφισβητήσει το πεδίο εφαρμογής και/ή τη μεθοδο-
λογία της έκθεσης και δύναται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να ζητήσει τη διενέργεια νέου ελέγχου/νέας επιθε-
ώρησης με αναθεωρημένο πεδίο εφαρμογής και/ή διαφορετική μεθοδολογία.
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Σελίδα 18 από 20Βάσει των αποτελεσμάτων του ελέγχου/της επιθεώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να
ζητήσει τη λήψη περαιτέρω μέτρων ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες
διατάξεις της ΕΕ ή του κράτους μέλους περί προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.

Ο εκτελών την επεξεργασία ή ο εκπρόσωπος του εκτελούντος την επεξεργασία έχει επιπλέον πρόσβαση
για να επιθεωρεί, μεταξύ άλλων μέσω αυτοψίας, τους τόπους στους οποίους ο υπεργολάβος επεξεργασίας
εκτελεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών εγκα-
ταστάσεων καθώς και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την επεξεργασία. Η επι-
θεώρηση αυτή εκτελείται όταν ο εκτελών την επεξεργασία (ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας) εκτιμά ότι είναι
απαραίτητη.»

Τα έγγραφα που αφορούν τις επιθεωρήσεις υποβάλλονται αμελλητί για ενημέρωση στον υπεύθυνο επε-
ξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να αμφισβητήσει το πεδίο εφαρμογής και/ή τη μεθοδολογία
της έκθεσης και δύναται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να ζητήσει τη διενέργεια νέας επιθεώρησης με αναθεω-
ρημένο πεδίο εφαρμογής και/ή διαφορετική μεθοδολογία.»

[Ή]

«Ο εκτελών την επεξεργασία ή ο εκπρόσωπος του εκτελούντος την επεξεργασία [ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ] διενεργεί αυτοψία των τόπων στους οποίους ο υπεργολάβος επεξεργασίας εκτελεί την επε-
ξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών εγκαταστάσεων
καθώς και των συστημάτων που χρησιμοποιούνται και σχετίζονται με την επεξεργασία προκειμένου να
εξακριβώσει τη συμμόρφωση του υπεργολάβου επεξεργασίας προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις της
ΕΕ ή του κράτους μέλους περί προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.

Επιπλέον της προγραμματισμένης επιθεώρησης, ο εκτελών την επεξεργασία δύναται να επιθεωρήσει τον
υπεργολάβο επεξεργασίας όταν ο εκτελών την επεξεργασία (ή ο υπεύθυνος επεξεργασίας) εκτιμά ότι η
επιθεώρηση αυτή είναι απαραίτητη.

Τα έγγραφα που αφορούν τις επιθεωρήσεις υποβάλλονται αμελλητί για ενημέρωση στον υπεύθυνο επε-
ξεργασίας. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να αμφισβητήσει το πεδίο εφαρμογής και/ή τη μεθοδολογία
της έκθεσης και δύναται, σε τέτοιες περιπτώσεις, να ζητήσει τη διενέργεια νέας επιθεώρησης με αναθεω-
ρημένο πεδίο εφαρμογής και/ή διαφορετική μεθοδολογία.

Βάσει των αποτελεσμάτων της επιθεώρησης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να ζητήσει τη λήψη πε-
ραιτέρω μέτρων ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή
του κράτους μέλους περί προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.»

[ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ]

«Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται —εφόσον απαιτείται— να επιλέξει να δρομολογήσει αυτοψία στον
υπεργολάβο επεξεργασίας και να συμμετάσχει σε αυτήν. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν ο υπεύθυνος επεξερ-
γασίας εκτιμά ότι η εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία επί του υπεργολάβου επεξεργασίας δεν
παρέσχε στον υπεύθυνο επεξεργασίας επαρκή στοιχεία ώστε να καθορίσει αν η επεξεργασία εκτελείται
από τον υπεργολάβο επεξεργασίας σύμφωνα με τις ρήτρες.

Η συμμετοχή του υπευθύνου επεξεργασίας σε επιθεώρηση του υπεργολάβου επεξεργασίας δεν επηρεάζει
το γεγονός ότι ο εκτελών την επεξεργασία εξακολουθεί εν συνεχεία να φέρει πλήρη ευθύνη για τη συμμόρ-
φωση του υπεργολάβου επεξεργασίας προς τον ΓΚΠΔ, τις ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ ή του κράτους
μέλους περί προστασίας των δεδομένων και τις ρήτρες.»

[ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ]
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«Τα έξοδα του εκτελούντος την επεξεργασία και του υπεργολάβου επεξεργασίας που σχετίζονται με την
αυτοψία/επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του υπεργολάβου επεξεργασίας δεν βαρύνουν τον υπεύθυνο ε-
πεξεργασίας—ανεξαρτήτως του αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δρομολόγησε την επιθεώρηση αυτή και
συμμετείχε σε αυτήν.»
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