
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Ενημέπωζη θυζικών πποζώπων για ηην 

επεξεπγαζία πποζωπικών δεδομένων (Πποζαπμοζμένο από ηην 

Αναθέηουζα Απχή) 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ανακζτουςα Αρχι ενθμερώνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το 
φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Προςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
Προςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα 
επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 
 
Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται 
ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το 
οποίο είναι το ίδιο Προςφζρων ι Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Προςφζροντοσ. 
 
ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Προςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ 
Σφμβαςθσ, θ προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ 
του νόμου υποχρεώςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία 
των ςυναλλαγών. Τα δεδομζνα ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ των Προςφερόντων ςχετικά με τθν 
αξιολόγθςθ των προςφορών. 
 
ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  
 
(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων 
ενεργειών για λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ 
Επιτροπών Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ του Ηλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει 
προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε περίπτωςθ του απορριτου. 
 
(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά 
όργανα, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 
 
(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του 
δικαιώματοσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο 
Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 
IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε 
ετών, για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτών ι 
άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία 
προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ εκκρεμοδικίασ αναφορικά με 
δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. Μετά τθ λιξθ 
των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 
V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Προςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του 
Προςφζροντοσ, μπορεί να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα 
προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ 
προςωπικών δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ 
του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ 
τουσ από τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απώλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ 
διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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