
 

 

 

 

 

 

Α.Π. 769ΗΥ                     ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 27-6-2018 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΟΥ υπό την ιδιότητα του ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ) 

2016/2016 καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει 

δήλωση ενδιαφέροντος για τον ορισμό ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων 

(ΥΠΔ).  

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. 

Ο ΥΠΔ διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της 

εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί 

προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας του να εκπληρώνει τα 

καθήκοντα που αναφέρονται παρακάτω (άρθρο 37 του Γενικού Κανονισμού 

Προστασίας Δεδομένων) 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΔ.  

Ο ΥΠΔ έχει τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα: 

(α) ενημερώνει και συμβουλεύει τον υπεύθυνο επεξεργασίας  ή τον  εκτελούντα 

την επεξεργασία και τους υπαλλήλους για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν 

από την νομοθεσία σχετικά  την προστασία δεδομένων, 

(β) παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την νομοθεσία σχετικά με την προστασία 

δεδομένων και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας σε σχέση με την 

προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων 

της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της κατάρτιση των υπαλλήλων που συμμετέχουν 

στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων, 

(γ) παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντίκτυπου 

σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση 

της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμοί Προστασίας Δεδομένων, 

(δ) συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικό. 

Χαρακτήρα, 

 (ε) ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα για την ζητήματα που σχετίζονται με την 

επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που 



αναφέρεται στο άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, 

και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις, ανάλογα με την περίπτωση, για 

οποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τις πράξεις επεξεργασίας, συνεκτιμώντας 

τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων 

λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις 

επεξεργασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και 

τους σκοπούς της επεξεργασίας.  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν 

δηλώσεις ενδιαφέροντος με βιογραφικό σημείωμα, πιστοποιήσεις σχετικές με 

την προστασία προσωπικών δεδομένων, επαγγελματική εμπειρία, έγγραφη 

πρόταση του τρόπου υλοποίησης των καθηκόντων τους και οικονομική 

προσφορά  μέχρι τις 15-7-2018 

Η επιλογή θα διενεργηθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΙΑΤΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΒΡΟΥ κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

 

                                               Για το Δ.Σ του Ι.Σ.Ε. 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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