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ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξώλεη ππό ηελ ηδηόηεηά ηεο ωο ππεύζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθό πξόζωπν πνπ
ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά ωο Πξνζθέξωλ ή ωο Νόκηκνο Εθπξόζωπνο Πξνζθέξνληνο, όηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’
εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα αθόινπζα δεδνκέλα ωο εμήο:
Ι. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο
Δηαγωληζκνύ, από ην θπζηθό πξόζωπν ην νπνίν είλαη ην ίδην Πξνζθέξωλ ή Νόκηκνο Εθπξόζωπνο Πξνζθέξνληνο.
ΙΙ. Σθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιόγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο Σύκβαζεο, ε
πξνάζπηζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξωζε ηωλ εθ ηνπ λόκνπ ππνρξεώζεωλ ηεο
Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ηωλ ζπλαιιαγώλ. Τα δεδνκέλα ηαπηνπξνζωπίαο θαη
επηθνηλωλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξωζε ηωλ Πξνζθεξόληωλ ζρεηηθά
κε ηελ αμηνιόγεζε ηωλ πξνζθνξώλ.
ΙΙΙ. Απνδέθηεο ηωλ αλωηέξω (ππό Α) δεδνκέλωλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνύληαη είλαη:
(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλωλ ελεξγεηώλ γηα ινγαξηαζκό
ηεο, δειαδή νη Σύκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Επηηξνπώλ Αμηνιόγεζεο, Χεηξηζηέο ηνπ Ηιεθηξνληθνύ
Δηαγωληζκνύ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππό ηνλ όξν ηεο ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπηωζε ηνπ απνξξήηνπ.
(β) Τν Δεκόζην, άιινη δεκόζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά όξγαλα, ζην πιαίζην ηωλ
αξκνδηνηήηωλ ηνπο.
(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Δηαγωληζκό, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ δηθαηώκαηνο
πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηωλ ζπκκεηερόληωλ ζην Δηαγωληζκό, ζύκθωλα κε ην λόκν.
IV. Τα δεδνκέλα ζα ηεξνύληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο
ζύκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ, γηα κειινληηθνύο θνξνινγηθνύοδεκνζηνλνκηθνύο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηώλ ή άιινπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο από ηελ θείκελε λνκνζεζία,
εθηόο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. Σε πεξίπηωζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε
δεκόζηα ζύκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνύληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ηωλ αλωηέξω
πεξηόδωλ, ηα πξνζωπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη.
V. Τν θπζηθό πξόζωπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξωλ είηε Νόκηκνο Εθπξόζωπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο, κπνξεί λα αζθεί
θάζε λόκηκν δηθαίωκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ην αθνξνύλ, απεπζπλόκελν ζηνλ
ππεύζπλν πξνζηαζίαο πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο.
VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέωζε λα ιακβάλεη θάζε εύινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απόξξεηνπ θαη
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ηωλ δεδνκέλωλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο από ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή,
ηπραία απώιεηα, αιινίωζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξόζβαζε από νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή
αζέκηηε επεμεξγαζία.
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