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1. Εισαγωγή
1.1. Δυνάμει του N. 3986/2011, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η «Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου A.E.» (εφεξής το «ΤΑΙΠΕΔ» ή «Ταμείο»)
είναι ο αρμόδιος φορέας για την εκτέλεση του προγράμματος αξιοποίησης της ιδιωτικής
περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, προσελκύοντας σημαντικές εγχώριες και διεθνείς
ροές κεφαλαίου, που θα συνεισφέρουν στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και
θα τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη.
1.2. Στο πλαίσιο της εκτέλεσης του ανωτέρω σκοπού του και της διασφάλισης της ορθής και
ασφαλούς λειτουργίας του, το ΤΑΙΠΕΔ ενδιαφέρεται να προβεί σε προμήθεια
συστημάτων, κεντρικών υπολογιστών για τo κεντρικό πληροφοριακό σύστημα του
ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων ι κεντρικών υπολογιστών
από εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών, εφεξής ο «Ενδιαφερόμενος» ή ο
«Προμηθευτής») που δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά, με αποδεδειγμένη
εξειδίκευση και εμπειρία, η οποία θα ολοκληρώσει την Προμήθεια και θα παράσχει τις
σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης στο ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής η «Προμήθεια»),
σύμφωνα με τα κατωτέρω υπό 2 αναφερόμενα.
1.3. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Νόμου 3986/2011 και του Κανονισμού Όρων
και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ (εφεξής «Κανονισμός ΤΑΙΠΕΔ»),
όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 2/16128/0025 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 476).
2. Αντικείμενο της πρόσκλησης
2.1. Το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά προμήθεια συστημάτων, κεντρικών
υπολογιστών για τo πληροφοριακό σύστημα του ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό την αντικατάσταση
των παλαιών κεντρικών υπολογιστών.
2.2. Τα συστήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτονται από εγγύηση άμεσης
αντικατάστασης υλικού για 5 έτη, με δικαίωμα επέκτασης για δέκα (10) έτη και χρόνο
αντικατάστασης εντός 4 ωρών από την αναγγελία βλάβης, οποτεδήποτε αυτή συμβεί (24
ώρες X 7 ημέρες).
2.3. Η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει εκπαίδευση δύο (2) τουλάχιστον
υπαλλήλων του ΤΑΙΠΕΔ στη λειτουργία των νέων συστημάτων, με αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα.
2.4. Ο Προμηθευτής πρέπει να πιστοποιήσει ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν κατ’
ελάχιστο τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον κατασκευαστή του προϊόντος και είναι
συμβατά με συστήματα της εταιρείας DELL που ήδη χρησιμοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ.
2.5. Ο εκάστοτε Ενδιαφερόμενος θα πρέπει να περιλαμβάνει στη προσφορά του όλα τα
απαραίτητα παρελκόμενα και το software (λογισμικό) για την ολοκλήρωση του έργου, το
κόστος εγκατάστασης, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου με Gantt
διάγραμμα.
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2.6. Γενικά χαρακτηριστικά Προμήθειας
2.6.1. Η εγκατάσταση στο χώρο των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, ο έλεγχος
καλής λειτουργίας και η μεταφορά του προγραμματισμού των παλαιών switch,
κεντρικών υπολογιστών και backup στα νέα, θα ολοκληρωθεί με ευθύνη του
Ανάδοχου εκτός ωραρίου εργασίας του ΤΑΙΠΕΔ (όπου αυτό απαιτείται), αφού έχει
ολοκληρωθεί η καταγραφή, αποτύπωση και το labelling του υφιστάμενου συστήματος
από τον Επιλεχθέντα Ενδιαφερόμενο.
2.6.2. Θα ακολουθήσει η αντικατάσταση των συστημάτων, όπου θα βεβαιώνεται η καλή
λειτουργία τους. Όλοι οι κεντρικοί υπολογιστές θα πρέπει πριν από οποιαδήποτε
εγκατάσταση να έχουν αναβαθμιστεί στην τελευταία έκδοση firmware της εταιρείας
κατασκευής.
2.6.3. Κατά την παράδοση, ο Προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει στο ΤΑΙΠΕΔ τεχνικό
εγχειρίδιο, στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά (και με σχεδιαγράμματα) όλες οι
αλλαγές στους κεντρικούς υπολογιστές.
Η μη παράδοση του εν λόγω υλικού σε διάστημα μίας (1) εβδομάδας από την
ολοκλήρωση των αλλαγών αποτελεί κακή εκτέλεση από τη μεριά του Προμηθευτή.
2.6.4. Η εγκατάσταση των κεντρικού υπολογιστή από τον παλαιό στον νέο θα γίνει με
ευθύνη του Επιλεχθέντος Ενδιαφερόμενου, αφού πρώτα ολοκληρωθούν η καταγραφή
και αποτύπωση όλων των βημάτων σε αρχείο word, το οποίο επίσης θα παραδοθεί
στο τεχνικό τμήμα του ΤΑΙΠΕΔ.
2.6.5. Οι κεντρικοί υπολογιστές θα πρέπει να είναι κατά τέτοιο τρόπο διαμορφωμένοι ώστε
να μπορούν να κρατούν logs για τουλάχιστο ένα (1) μήνα, αφήνοντας επιπλέον αρκετό
χώρο στους δίσκους για οποιαδήποτε μελλοντική αναβάθμιση ή εγκατάσταση
λογισμικού.

2.7. Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Εξυπηρετητών τύπου Blade
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Σύστημα Εξυπηρετητών Τύπου Blade
Α/Α

Προδιαγραφή

Απαίτηση

Απάντηση

Παραπομπή

Γενικά
Να προσφερθεί ένα Ενιαίο Σύστημα (chassis) το
οποίο μπορεί να υποδεχτεί εσωτερικά μονάδες
εξυπηρετητών, αποθηκευτικών δίσκων και δικτυακές
συσκευές, του ίδιου κατασκευαστή

ΝΑΙ

Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής

ΝΑΙ

Αριθμός Μονάδων

1
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‘Υψος σε U (Rack Units)

≤ 7U

Να διαθέτει Rack Rails και ότι άλλο απαιτείται για
εγκατάσταση σε standard 19” computer rack

NAI

Οθόνη LCD με πληροφορίες συστήματος,
προειδοποιήσεις και διαχείριση του συστήματος

ΝΑΙ

Αριθμός θέσεων Εξυπηρετητών (ίδιου τύπου που
περιγράφεται παρακάτω)

≥8

Αριθμός θέσεων συσκευών διασύνδεσης δικτύου
(switches / network expander) και αποθηκευτικών
μονάδων δίσκων

≥6

Σύνθεση εξυπηρετητών
Αριθμός Μονάδων

5

Αριθμός θέσεων επεξεργαστή (CPU sockets) ανά
server

2

Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη

≥ 3TB

Μέγιστη Συχνότητα μνήμης

≥2933
MT/s

Συνολικά DIMM slots σε κάθε server

≥ 24

Ο κάθε εξυπηρετητής να υποστηρίζει εσωτερικούς
δίσκους 2.5” hot-swap

≥6

Hardware RAID controller με υποστήριξη RAID 0, 1,
5, 10

ΝΑΙ

Αριθμός θυρών επικοινωνίας κάθε εξυπηρετητή με
τα ενσωματωμένα switches

≥2

Συνολικό εύρος επικοινωνίας (bandwidth ) κάθε
εξυπηρετητή με τα ενσωματωμένα switches

≥ 50 GbE

Ο κάθε εξυπηρετητής να προσφερθεί με 2x
επεξεργαστές Intel Xeon ο καθένας με ≥10
φυσικούς πυρήνες και χρονισμό 2.5 Ghz ή
ανώτερους

ΝΑΙ

Ο κάθε εξυπηρετητής να προσφερθεί με ≥256 GB
RAM

ΝΑΙ

3/24

Ο κάθε εξυπηρετητής να προσφερθεί με 2x δίσκους
στερεάς κατάστασης (SSD) χωρητικότητας ≥ 900GB
έκαστος

ΝΑΙ

Ο κάθε εξυπηρετητής να διαθέτει ≥1 εσωτερική & ≥1
εξωτερική θύρα USB 3.0

ΝΑΙ

Ελεγκτής διαχείρισης Chassis
Να διαθέτει ≥2 Ελεγκτές διαχείρισης Chassis σε
διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας μέσα από τους
οποίους να ελέγχονται όλα τα τμήματά της λύσης

NAI

Ο Έλεγχος διαχείρισης να γίνεται μέσω ξεχωριστών
συνδέσεων (Dedicated) 1GbΕ

NAI

Ο κάθε Ελεγκτής διαχείρισης να διαθέτει εξωτερικές
θύρες 1GbΕ (RJ45)

NAI

Να υπάρχει η δυνατότητα για Email Alerts

ΝΑΙ

Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από
λογισμικό διαχείρισης του κατασκευαστή, που
επιτρέπει την ενοποιημένη διαχείριση server nodes,
storage, networking and power σε μία οθόνη.

NAI

Ο Έλεγχος διαχείρισης να προσφέρει τουλάχιστον
τις παρακάτω λειτουργίες:

NAI

- System firmware updates
- Διαχείριση χρηστών, ασφάλειας & δικαιωμάτων
τους
- Chassis configuration & deployment
- Chassis power & thermal management
- Storage & fabric management
- Hardware Inventory
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Ο Έλεγχος διαχείρισης να περιλαμβάνει:

NAI

- Έλεγχο κατάστασης τους εξοπλισμού (Hardware
Health) για το σασί και τα υποσυστήματα του καθώς
- μηχανισμό αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων
(Alerts) με τη δυνατότητα
δημιουργίας/κατηγοριοποίησης ειδοποιήσεων.
- Μετρήσεις συστήματος (Hardware metrics) π,χ
θερμοκρασία, ισχύ ρεύματος
- Hardware Logs
Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πρότυπων
/προφίλ με εικονικές διευθύνσεις MAC/WWNs τα
οποία να μπορούν να εφαρμοστούν είτε απευθείας
σε κάποιον εξυπηρετητή (Blade server) είτε σε
υποδοχές (Blade slot) και αυτόματα σε κάποιον
εξυπηρετητή που εισάγεται στην υποδοχή

ΝΑΙ

Να υπάρχει η δυνατότητα διαχείρισης ≥ 10 ίδιων
συστημάτων τουλάχιστον από μία οθόνη

ΝΑΙ

Εσωτερικό Network Module
Αριθμός Μονάδων
Να υποστηρίζει ταχύτητες 10/25/40/50/100GbE

2
NAI

Switch fabric capacity

900
Gbps

Forwarding capacity (Mpps)

350
Mpps

Latency (Microseconds)

<900ns

Υποστήριξη Converged iSCSI (LAN and SAN)

NAI

Εσωτερικές θύρες: εύρος τουλάχιστον ≥20 GbE ανά
εξυπηρετητή

NAI

Εξωτερικές θύρες 40 & 100 GbE

≥3

Εξωτερικές θύρες 10G-BaseT

≥4

Υποστήριξη VLANs (L2)

≥ 4000
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Υποστήριξη Jumbo frames(Bytes)
Υποστήριξη Max Routes (IPv4/IPv6)

9216
16K/8K

Κάθε switch να περιλαμβάνει ≥1 συνδέσεις 100GbE
με τα κεντρικά switches τα οποία βρίσκονται σε
απόσταση περίπου 10μ. Να περιληφθεί το
απαραίτητο υλικό (trancseivers, καλώδια) για τις
συνδέσεις.

NAI

Οι συνδέσεις των switch chassis με τα κεντρικά
switches να διαθέτουν συνολικό εύρους ≥ 200 GbE

NAI

Τα 2 switch στο chassis να περιλαμβάνουν
συνδέσεις μεταξύ τους με συνολικό εύρους ≥ 40
GbE

NAI

Υποσύστημα τροφοδοσίας / ψύξης
Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζεται από
redundant και hot-pluggable τροφοδοσία και ψύξη

ΝΑΙ

Hot-swap fan modules

≥6

Αριθμός PSU

≥6

Ισχύς κάθε Ρower Supply
To σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από τα
απαραίτητα καλώδια τροφοδοσίας

≥ 3000W
ΝΑΙ

Εγγύηση
Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και
υποσυστήματα

≥ 5 έτη

Τηλεφωνική υποστήριξη 24x7x365 από τον
κατασκευαστή

ΝΑΙ

Ανταπόκριση για το Hardware On-Site εντός 4 ωρών
κατόπιν της τηλεφωνικής διάγνωσης,
συμπεριλαμβανόμενων ανταλλακτικών και εργασίας

ΝΑΙ

Να περιλαμβάνει μηχανισμούς αυτοματοποίησης της
υποστήριξης (automated support) καθώς και
γνωστοποιημένο technical account manager από
τον κατασκευαστή

ΝΑΙ
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Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα
πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή

ΝΑΙ

Η εγγύηση θα πρέπει να αποδεικνύεται γραπτά, με
παραπομπή σε κωδικό και δήλωση του
κατασκευαστή του υλικού.

NAI

3. Αμοιβή
3.2. Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο των παραπάνω περιγραφόμενων
παραδοτέων ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ Eκατόν Τριάντα Xιλιάδων (€130.000,00), πλέον
ΦΠΑ.
4. Ελάχιστα Απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια επιλογής
Οι Ενδιαφερόμενοι, ως προϋποθέσεις συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό και για να
αξιολογηθεί η προσφορά τους θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι:
4.1. Εξειδικευμένες γνώσεις, κύρος και αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχέση με τους παραπάνω
τομείς. Ειδικότερα, θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν και να συμπεριλάβουν στην
πρόταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα υποβάλουν τα ακόλουθα:
4.1.1. Σχετική αποδεδειγμένη εμπειρία του Ενδιαφερόμενου και τυχόν συνεργατών
του σε έργα μεγάλης κλίμακας και σε δυνατότητα εκπαίδευσης. Απαιτείται
προσκόμιση καταλόγου των αναφερόμενων έργων και πιστοποιήσεων, με επισήμανση
των μελών της ομάδας που συμμετείχαν σε αυτά, ώστε να αποδεικνύεται η εμπειρία
των μελών της προτεινόμενης ομάδας έργου. Επιπλέον στα αποδεικτικά εμπειρίας
του, έκαστος ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει τη σύνθεση και δομή της ομάδας
έργου, περιλαμβανομένης της εξειδικευμένης εμπειρίας εκάστου των μελών της
ομάδας, από κοινού με τα σχετικά βιογραφικά τους σημειώματα και τις πιστοποιήσεις
τους (Φάκελος Α΄, βαρύτητα 20%).
4.1.2. Αναλυτική Τεχνική Προσφορά, βάσει των χαρακτηριστικών και προδιαγραφών
που αναφέρονται στο Άρθρο 2 του παρόντος (Φάκελος Β΄, βαρύτητα 40%).
4.1.3. Αναλυτική αναφορά των οικονομικών όρων για την προς ανάθεση Προμήθεια
και ιδίως αναλυτικά τα κόστη, τις αμοιβές και τυχόν έξοδα για την παροχή των
αναφερόμενων υπηρεσιών συντήρησης και εκπαίδευσης (Φάκελος Γ΄, βαρύτητα 40%).
4.2. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος δε θα
ληφθούν υπόψη και οι προσφορές θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.
4.3. Τόσο οι Ενδιαφερόμενοι όσο και τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να δηλώσουν
υπεύθυνα ότι δε βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ως προς τις υπηρεσίες
που ζητείται να παρασχεθούν προς το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της Προμήθειας, καθώς και ότι δεν
έχουν επαγγελματική σχέση ή ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες προς τρίτους, τέτοιες που
ενδεχομένως να συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και, σε περίπτωση που γίνει η ανάθεση
στον Ανάδοχο, θα αναφέρεται ότι αυτή δεν θα οδηγήσει σε κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων για κανένα από τα εμπλεκόμενα μέρη.
Η εν λόγω δήλωση ως προς την σύγκρουση συμφερόντων θα ισχύει καθόλη τη διάρκεια της
συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ.
Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους και τα μέλη της
ομάδας έργου να υποβάλουν διευκρινίσεις και αποδεικτικά στοιχεία για θέματα που
σχετίζονται με σύγκρουση συμφερόντων.
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4.4. Εκτός από τα τεχνικά και γενικά χαρακτηριστικά της Προμήθειας, όλα τα κριτήρια υπό
4.1‐4.3 ανωτέρω πρέπει να ικανοποιούνται. Ενδιαφερόμενοι που δεν πληρούν τα
απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα συμμετοχής ‐ ικανοτήτων ‐ εμπειρίας ‐γνώσης ή δεν
υποβάλλουν πλήρεις φακέλους με τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αυτά αναγράφονται στην
παρούσα πρόσκληση και ορίζονται από τις εφαρμοστέες διατάξεις, θα αποκλείονται από τη
διαδικασία επιλογής.
4.5. Η επιλεγείσα εταιρεία (ή κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) και τα φυσικά πρόσωπα που θα
απασχοληθούν στο πλαίσιο της υλοποίησης της Προμήθειας θα οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός τους και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και
μετά το πέρας της συνεργασίας τους με το Ταμείο.
4.6. Κατά την υλοποίηση της Προμήθειας ή επ’ ευκαιρία αυτής, η επιλεγείσα εταιρεία (ή
κοινοπραξία ή ένωση εταιρειών) και τα φυσικά πρόσωπα που θα απασχοληθούν στο πλαίσιο
αυτής, δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ΤΑΙΠΕΔ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Προμηθευτής θα ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με τις
γραπτές οδηγίες και για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, αναλαμβάνοντας τις σχετικές υποχρεώσεις
σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό, οι Ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παράσχουν επαρκείς
διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σε επίπεδο
ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016, συμπληρώνοντας
και υποβάλλοντας με την προσφορά τους συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο που
επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1.
5. Διαδικασία Επιλογής & Ανάθεση
5.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Κανονισμού του ΤΑΙΠΕΔ.
5.2. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει,
τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση, καθώς και να διακόψει τις διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε
χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων.
5.3. Οι Ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν επί τη βάση του συνόλου των υπό 4 ανωτέρω
κριτηρίων, όπως αυτά παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον κατωτέρω πίνακα στάθμισής
τους. Η σύμβαση θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο με την υψηλότερη βαθμολογία.
Κριτήριο

Βαρύτητα

Εμπειρία – Ομάδα Έργου ΦΑΚΕΛΟΣ A΄

20 %

Τεχνική Προσφορά – ΦΑΚΕΛΟΣ B΄

40 %

Οικονομική Προσφορά – ΦΑΚΕΛΟΣ Γ΄

40 %

5.4. Το ΤΑΙΠΕΔ δύναται να ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις στις κατατεθείσες
Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος, εφόσον απαιτηθεί.
5.5. Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους που θα περιλαμβάνει
σωρευτικά τους ΦΑΚΕΛΟΥΣ Α΄, Β΄, Γ΄, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα συστατικά
τους στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες και κάθε άλλο συνοδευτικό έγγραφο που
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αποδεικνύει την ζητούμενη εμπειρία του Ενδιαφερόμενου και των επιμέρους μελών της
προτεινόμενης ομάδας έργου,
i.
είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: tender@hraf.gr (υπόψη
κας Χρυσούλας Ραλλιά), με την ένδειξη «Υποβολή Προσφοράς για την Προμήθεια
Συστημάτων και Κεντρικών Η/Υ» (Σημειώνεται ότι το μέγιστο αποδεκτό μέγεθος κάθε
ηλεκτρονικού μηνύματος είναι 8ΜΒ, τα επισυναπτόμενα αρχεία δε θα πρέπει να είναι
συμπιεσμένα (.zip) και η ονομασία τους δε θα πρέπει να ξεπερνά τους 20 χαρακτήρες)
ii.
είτε ανεβάζοντας (upload) τα αρχεία σε ηλεκτρονικό φάκελο που θα δημιουργήσει το
Ταμείο, γνωστοποιώντας στη διεύθυνση tender@hraf.gr την ηλεκτρονική διεύθυνση
αλληλογραφίας (e‐mail address) του υπευθύνου, μέχρι και 24 ώρες πριν την
καταληκτική προθεσμία του διαγωνισμού, ώστε να του αποσταλούν οδηγίες και
κωδικοί πρόσβασης για το «ανέβασμα» (upload) του υλικού της προσφοράς (μέγιστο
συνολικό μέγεθος αρχείων 15GΒ).
5.6. Ο Φάκελος Γ΄ θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού του συνόλου της προσφοράς, να
υποβληθεί προστατευμένος με Κωδικό Πρόσβασης (Password). Μετά την αξιολόγηση των
Φακέλων Α΄ και Β΄ της προσφοράς, οι υπό αξιολόγηση Ενδιαφερόμενοι που κριθούν ότι α)
κατέθεσαν πλήρεις φακέλους και β) πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 θα κληθούν
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την ως ανωτέρω υπεύθυνη επικοινωνίας του
ΤΑΙΠΕΔ για το διαγωνισμό να αποστείλουν τον Κωδικό (Password), ώστε να αξιολογηθεί
και το περιεχόμενο του Φακέλου Γ΄ (Οικονομική Προσφορά). Όσοι Ενδιαφερόμενοι, μετά
από πρόσκληση του Ταμείου να αποστείλουν τον Κωδικό Πρόσβασης δεν ανταποκριθούν
στον χρόνο που θα τους έχει ταχθεί να αποστείλουν τον Κωδικό Πρόσβασης, θα
αποκλείονται από τη διαγωνιστική διαδικασία.
5.7. Οι Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος δύναται να υποβληθούν μέχρι και την 2η Οκτωβρίου 2020,
ώρα 16:00 Ελλάδας. Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος υποβληθείσες μετά το πέρας της
παραπάνω προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές και δε θα αξιολογούνται. Τυχόν
διευκρινιστικά ερωτήματα οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου tender@hraf.gr, υπόψιν κας Ραλλιά Χρυσούλας ή
τηλεφωνικά στο 210‐3274483. Για την ορθή λήψη των δικαιολογητικών συνιστάται
επιβεβαίωση γραπτά ως ανωτέρω, εκ μέρους και με αποκλειστική ευθύνη εκάστου
Ενδιαφερόμενου.
5.8. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ενδιαφερόμενο με την υψηλότερη
βαθμολογία την βελτίωση της οικονομικής του προσφοράς, πριν από την κατακύρωση.
5.9. Η κατακύρωση ολοκληρώνεται με την υπογραφή έγγραφης σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ
και του Ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία.
6. Γενικοί Όροι
6.1. Οι υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος των Ενδιαφερομένων και η παρούσα
Πρόσκληση θα ερμηνεύονται και θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και μόνο,
λαμβάνοντας υπόψη και τις επικρατούσες συνθήκες στη αγορά, την πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ
και την εσωτερική πολιτική του, συμπεριλαμβανομένων των όρων και προϋποθέσεων που
είναι συνήθεις στις εκάστοτε συναλλαγές.
6.2. Το ΤΑΙΠΕΔ, οι διευθυντές, εργαζόμενοι και το κάθε είδους προσωπικό του Ταμείου ή οι
προστηθέντες αυτού, καθώς και οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ δεν υπέχουν καμία ευθύνη ή
υποχρέωση αποζημίωσης αναφορικά με οποιοδήποτε σφάλμα, παράληψη ή λανθασμένη
9/24

δήλωση της παρούσας Πρόσκλησης. Κατά του ΤΑΙΠΕΔ και των προσώπων που
αναφέρονται ανωτέρω ουδέν πρόσωπο αποκτά, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία,
οποιοδήποτε δικαίωμα για αποζημίωση ή άλλη αξίωση από την παρούσα Πρόσκληση
ή/και από την συμμετοχή του στην διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο.
6.3. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί τη διακριτική του ευχέρεια, να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή
αναβάλει την παρούσα διαδικασία, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση, καθώς και
να λύσει οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ή συζητήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της κι αν
βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
συμμετέχοντα ή / και τρίτου.
6.4. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον
επιλεχθέντα Ανάδοχο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι του, εάν ο τελευταίος ευθύνεται για
καθυστέρηση της διαδικασίας πλέον των τριών (3) εβδομάδων. Σε αυτή την περίπτωση το
ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με τον δεύτερο στη
σειρά βαθμολογίας επιλεχθέντα.
6.5. Κάθε διαφορά που απορρέει από ή σε σχέση με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος που
υποβάλλουν οι συμμετέχοντες, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.
7. Ενημέρωση για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
7.1. Ενημέρωση
Το ΤΑΙΠΕΔ, με έδρα στην Αθήνα, στη συμβολή των οδών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, με Τ.Κ.
105 62, Τηλ.: +30 210 3274400 και e‐mail: info@hraf.gr, επέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας
σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν
στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και η επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων γίνεται σύμφωνα με
τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύει
ειδικότερα δε 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
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την
Προστασία Δεδομένων‐ Κανονισμός) και του Ν. 4264/2019 (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019), όπως
ισχύει.
Οι Υποψήφιοι οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής
νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και να λαμβάνουν
τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με
αυτήν. Ειδικότερα, με την υποβολή Προσφοράς, οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι έχουν
διασφαλίσει τη νόμιμη βάση επεξεργασίας για τη διαβίβαση και χορήγηση των προσωπικών
δεδομένων που θα παρασχεθούν στο Ταμείο στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς
και ότι έχουν ενημερώσει τα φυσικά πρόσωπα, τα δεδομένα των οποίων θα χορηγηθούν στο
Ταμείο για τη διαβίβαση αυτή.
7.2. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Το ΤΑΙΠΕΔ, υπό την ιδιότητά του ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει ότι στο πλαίσιο και
για την εκπλήρωση των σκοπών της παρούσας συλλέγει, το ίδιο ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και
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για λογαριασμό του, και επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα για τους ακόλουθους
σκοπούς ως εξής:
Α. Είδος και πηγή δεδομένων
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται με την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και περιέχονται στην Προσφορά, τα οποία θα υποβληθούν στο Ταμείο στο
πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού από φυσικά πρόσωπα (νόμιμοι εκπρόσωποι, μέλη
ομάδας έργου των Υποψηφίων).

Β. Σκοπός επεξεργασίας ‐ Νόμιμη βάση επεξεργασίας
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εφαρμογή και η τήρηση των όρων της από 06.08.2020
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, η αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, η
εφαρμογή της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων του Ταμείου και η εν γένει
ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων
του Ταμείου, η θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η προάσπιση των
έννομων συμφερόντων του Ταμείου. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα
χρησιμοποιηθούν από το Ταμείο και για την ενημέρωση του Ενδιαφερόμενου σχετικά με την
αξιολόγηση της υποβληθείσας Προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης
και προς συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις του Ταμείου.
Γ. Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτες των υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι η
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., δημόσιοι φορείς ή/και δικαστικές αρχές,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
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7.3. Χρόνος τήρησης
Τα υπό παρ. Α ανωτέρω δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη
λήξη της Σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση μη σύναψης σύμβασης, τα
δεδομένα θα τηρούνται από το Ταμείο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά το πέρας
του Διαγωνισμού. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα
καταστρέφονται/διαγράφονται με ασφάλεια, εκτός εάν η περαιτέρω τήρησή τους
επιβάλλεται από το νόμο ή είναι αναγκαία στο πλαίσιο διαφύλαξης των εννόμων
συμφερόντων του Ταμείου.
7.4. Άσκηση δικαιωμάτων
1. Έκαστος Ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, να
ζητήσει τη διόρθωση ή διαγραφή τους, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις και να
εναντιωθεί στην επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν για σκοπούς άλλους από
αυτούς που περιγράφονται ανωτέρω καθώς και να ζητήσει από το Ταμείο την απευθείας
διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Για την άσκηση των ανωτέρω
δικαιωμάτων, ο Υποψήφιος μπορεί να απευθύνεται εγγράφως στο Ταμείο (e‐mail:
dpo@hraf.gr ). Το Ταμείο μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει σχετικό
αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, εφόσον αυτή η δυνατότητα
προβλέπεται από τον Κανονισμό ή την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που το φυσικό
πρόσωπο θεωρεί ότι το Ταμείο δεν έχει απαντήσει κατάλληλα στο αίτημά του, μπορεί να
απευθυνθεί στην αρμόδια Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
2. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων δεν απαλλάσσει τον Ενδιαφερόμενο από τις
υποχρεώσεις που φέρει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
3. Το Ταμείο έχει δικαίωμα να αρνηθεί αίτημα για διαγραφή των δεδομένων του
Ενδιαφερόμενου εάν η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση,
άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή δικαιωμάτων τρίτων.
7.5. Υποχρεώσεις του Ταμείου
Το Ταμείο υπέχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από
τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή
πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679
Α.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 («ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ») ‐ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.

Είναι ενήμερη η Εταιρεία σας για το Κανονισμό και τις αλλαγές που έχει φέρει για τις
επιχειρήσεις;

Ν

Ο

2

Έχετε εντοπίσει την ανάγκη αξιολόγησης των πολιτικών και διαδικασιών σας ως προς τις
απαιτήσεις του Κανονισμού;

Ν

Ο

3

Έχετε εντοπίσει τις βασικές ελλείψεις σας ως προς την προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα μέσω ενός οργανωμένου σχεδίου (gap analysis);

Ν

Ο

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τις βασικότερες ελλείψεις και
αδυναμίες που εντοπίσατε:

4

Έχετε εντοπίσει την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου συμμόρφωσης με τον Κανονισμό;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, παρακαλούμε όπως σημειώσετε το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το
σχέδιο συμμόρφωσης και τις βασικές παραμέτρους του (χρόνος ολοκλήρωσης, μέτρα συμμόρφωσης):
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Β.

Πολιτικές και Διαδικασίες

1

Διαθέτει η Εταιρεία σας γραπτές Διαδικασίες και Πολιτικές;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, παρακαλούμε όπως σημειώσετε βασικές Πολιτικές και Διαδικασίες της
Εταιρείας:

2

Ειδικότερα, διαθέτει η Εταιρεία σας Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων/Πολιτική
Απορρήτου σύμφωνη με τις απαιτήσεις του Κανονισμού;

Ν

Ο

N

O

Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε αντίγραφό αυτής.

3

Έχετε αναπτύξει πρόγραμμα διαβάθμισης και διαχείρισης κινδύνων παραβίασης Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα;

Σε περίπτωση που η απάντησή σας είναι θετική, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά σημεία αυτού:

4

Έχετε αναπτύξει πρόγραμμα διαβαθμισμένης πρόσβασης σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που η απάντησή σας είναι θετική, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά σημεία αυτού:

5

Διαθέτετε Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών ή/ και σχετικές πιστοποιήσεις (λ.χ. ISO 27001
κ.ο.κ.);

Ν

Ο

Σε περίπτωση που η απάντησή σας είναι θετική, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά σημεία αυτής και μας
χορηγήσετε τα σχετικά έγγραφα:

6

Έχετε ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer‐ DPO);

Ν

Ο

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας
αυτού:

7

Έχετε ορίσει Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών (Chief Information Security Officer);
Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας
αυτού:
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Γ.

Εκπαίδευση και Ενημέρωση

1

Έχετε αναπτύξει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των υπαλλήλων σας σε θέματα
προστασίας προσωπικών δεδομένων;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά στοιχεία αυτού (λ.χ. συχνότητα,
τύπος προγράμματος κ.ο.κ.):

2

Έχετε αναπτύξει πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των εργαζομένων σας σε θέματα
ασφάλειας πληροφοριών;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά στοιχεία αυτού (λ.χ. συχνότητα,
τύπος προγράμματος κ.ο.κ.):

3

Έχετε υπαλλήλους που έχουν παρακολουθήσει εξειδικευμένα προγράμματα για την προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;

Ν
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Ο

Δ.

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα – Ασφάλεια, Διαθεσιμότητα και Ακεραιότητα των δεδομένων

1

Αναφέρατε τις κατηγορίες απλών και ευαίσθητων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεστε στο
πλαίσιο συνεργασίας σας με το Ταμείο:

2

Τηρείτε τα δεδομένα του Ταμείου σε χωριστό αρχείο;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλείσθε να δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω:

3

Έχετε σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και
προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεστε για λογαριασμό του
Ταμείου;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας
που εφαρμόζετε:

4

Διαθέτετε διαδικασία για να υποστηρίξετε το Ταμείο στην εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των
υποκειμένων των δεδομένων;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως περιγράψετε τη διαδικασία:

5

Ελέγχετε την ακεραιότητα, πληρότητα και ακρίβεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα
οποία επεξεργάζεστε για λογαριασμό του Ταμείου;

Ν

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως περιγράψετε τα σχετικά μέτρα που εφαρμόζετε:
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Ο

Ε.

Χρόνος τήρησης δεδομένων‐ Καταστροφή/ Διαγραφή δεδομένων

1

Έχετε καθορίσει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τήρησης των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα που επεξεργάζεστε για λογαριασμό του Ταμείου;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε το χρονικό αυτό διάστημα και τον τρόπο με
τον οποίο διασφαλίζετε πως τα δεδομένα διαγράφονται/επιστρέφονται ή άλλως καταστρέφονται μετά το πέρας
αυτού:

2

Έχετε καθορίσει συγκεκριμένες μεθόδους διαγραφής/ καταστροφής των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα ή/και αρχείων που επεξεργάζεστε για λογαριασμό του Ταμείου;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τους τρόπους διαγραφής/καταστροφής των
εν λόγω δεδομένων:

3

Είστε σε θέση να διασφαλίσετε πως σε περίπτωση που σας ζητηθεί από το Ταμείο, θα είστε σε
θέση να διαγράψετε/ καταστρέψετε/ επιστρέψετε με ασφάλεια στο Ταμείο όλα τα αντίγραφα σε
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεστε για
λογαριασμό μας;

ΣΤ.

Αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1

Έχετε λάβει γνώση για περιστατικά παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
που συνέβησαν τα τελευταία 5 χρόνια στην Εταιρεία σας;

Ν

Ν

Ο

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τί είδους παραβίαση συνέβη, εάν χρειάστηκε
η συνδρομή της εποπτικής ή άλλης αρχής, καθώς και τα μέτρα που λάβατε για την αντιμετώπιση του περιστατικού:

2.

Διαθέτει η Εταιρεία σας σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα βασικά σημεία αυτού,
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενημέρωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και
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των υποκειμένων των δεδομένων:

Ζ.

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας δεδομένων

1

Πόσοι εργαζόμενοι της Εταιρείας σας θα έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που
επεξεργάζεστε για λογαριασμό του Ταμείου;
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε αριθμό, καθώς και τμήματα που έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα:

2

Έχετε σε εφαρμογή συστήματα διαβαθμισμένης πρόσβασης για την προστασία των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεστε για λογαριασμό του
Ταμείου;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα μέτρα διαβαθμισμένης πρόσβασης:

3

Έχετε σε εφαρμογή συστήματα ελέγχου πρόσβασης στα συστήματα που
αποθηκεύονται και τίθενται σε επεξεργασία τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
του Ταμείου;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα μέτρα ελέγχου πρόσβασης:

4

Επικαιροποιείτε και επαναξιολογείτε τα συστήματα διαβαθμισμένης πρόσβασης
ανά τακτά χρονικά διαστήματα ;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως αναφέρετε τα χρονικά διαστήματα καθώς και τις
μεθόδους αξιολόγησης των συστημάτων:
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Η.

Ασφάλεια Δεδομένων

1

Εφαρμόζετε σύστημα κωδικών πρόσβασης στα συστήματά σας;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσατε θετικά, σημειώστε τα συστήματα που εφαρμόζετε (δυνατότητα πολλαπλής επιλογής):
Κατ’ ελάχιστον 8 χαρακτήρες
Συνδυασμός αριθμητικών και αλφαβητικών χαρακτήρων
Κλείδωμα λογαριασμού μετά από .... αποτυχημένες προσπάθειες
Το ιστορικό κωδικών πρόσβασης έχει οριστεί στο ελάχιστο των προηγούμενων 8
2

Εφαρμόζετε σύστημα κρυπτογράφησης για τα δεδομένα του Ταμείου;

Ν

Ο

Καμία κρυπτογράφηση
Βάσεις δεδομένων (databases)
Επιτραπέζιοι υπολογιστές (desktops)
Φορητά μέσα αποθήκευσης(λ.χ.memory sticks)
Data in transit
Data at rest
Back‐ups
Άλλο.
Παρακαλούμε συμπληρώστε:

3

Έχει το προσωπικό σας πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του
Ταμείου από μη εταιρικές συσκευές;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσατε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνετε για την
πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων:
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Θ.

Υπεργολάβοι‐ τρίτοι εκτελούντες την επεξεργασία

1

Αναθέτετε εξωτερικά οποιαδήποτε καθήκοντα σχετικά με την επεξεργασία των
δεδομένων που επεξεργάζεστε για λογαριασμό του Ταμείου σε τρίτους
υπεργολάβους;

Ν

Ο

2

Έχετε διαδικασία μέσω της οποίας να διασφαλίζετε πως πριν συνάψετε σύμβαση με
υπεργολάβο, ο οποίος θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του
Ταμείου, θα λαμβάνετε την έγκρισή μας;

Ν

Ο

3

Διαθέτετε
διαδικασία
για
να
αξιολογείτε
εάν
οποιοσδήποτε
υπεργολάβος/προμηθευτής με τον οποίο συνεργάζεστε, παρέχει επαρκείς εγγυήσεις
για την προστασία των δεδομένων του Ταμείου;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα βασικά σημεία αυτής, καθώς και τις
προδιαγραφές που θέτετε στους συνεργάτες σας:

4

Έχετε συγκεκριμένους όρους συμβάσεων με τρίτους‐ εκτελούντες την επεξεργασία
που να διασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσετε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τους όρους που τίθενται στις εν λόγω
συμβάσεις:

5

Κατόπιν αιτήματος μας, είστε σε θέση να προμηθεύσετε το Ταμείο με κατάλογο των
υπεργολάβων/προμηθευτών σας που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα του Ταμείου;

Ν

Ο
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Ι.

Διεθνείς Διαβιβάσεις

1

Διαβιβάζετε εσείς ή οι υπεργολάβοι σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός
Ελλάδος;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσατε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τις χώρες αυτές, συμπεριλαμβάνοντας και
την τοποθεσία των εφεδρικών αντιγράφων (back‐ups).

2

Έχετε λάβει τα κατάλληλα μέτρα και εγγυήσεις για ενδεχόμενες διεθνείς
διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα;

Ν

Ο

Σε περίπτωση που απαντήσατε θετικά, παρακαλούμε όπως σημειώσετε τα μέτρα αυτά (ενδοομιλικές συμφωνίες,
δεσμευτικοί εταιρικοι κανόνες κ.ο.κ.):
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ΙΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε τυχόν περαιτέρω μέτρα ασφάλειας και προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα που έχετε λάβει και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω ερωτήσεις:
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ΟΡΙΣΜΟΙ
«Δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα»

κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό
πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί,
άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο
ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε
επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους
παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,
ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω
φυσικού προσώπου.

Ειδικές κατηγορίες
δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα (ευαίσθητα
δεδομένα)»

κάθε πληροφορία που αφορά στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα
πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη
συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία
γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν στην
υγεία ή δεδομένων που αφορούν στη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου
ή στον γενετήσιο προσανατολισμό προσωπικού χαρακτήρα, όπως η
συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η
προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η
χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή
διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η
καταστροφή

«Επεξεργασία»

κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση
αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η
καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή
η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η
κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η
συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή

«Υπεύθυνος
επεξεργασίας»

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος
φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και
τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι
σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο
της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα
ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το
δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

«Εκτελών την
επεξεργασία»

το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος
φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για
λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας

«Παραβίαση δεδομένων

η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση
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προσωπικού χαρακτήρα»

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν
ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

«Δεσμευτικοί εταιρικοί
κανόνες»

οι πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις οποίες
ακολουθεί ένας υπεύθυνος επεξεργασίας ή εκτελών την επεξεργασία
εγκατεστημένος στο έδαφος κράτους‐μέλους για διαβιβάσεις ή δέσμη
διαβιβάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνο
επεξεργασίας ή εκτελούντα την επεξεργασία σε μία ή περισσότερες χώρες
εντός ομίλου επιχειρήσεων, ή ομίλου εταιριών που ασκεί κοινή οικονομική
δραστηριότητα
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