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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ 

ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Πλαίσιο Εφαρμογής: 

Το παρόν παράρτημα απαιτείται από το άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού για την 

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 («GDPR»). Οι ορισμοί των 

επικεφαλίδων είναι αυτοί που αναγράφονται στον GDPR, εκτός αν ορίζονται 

διαφορετικά στο παρόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ 

1.1 Η SERVIER επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, 

προκειμένου να διαχειριστεί τη σχέση της με τους αντισυμβαλλόμενούς της στα 

πλαίσια της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης συνεργασίας. 

1.2 Η SERVIER επίσης ενημερώνει τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ, ότι οι Εγκαταστάσεις της 

όπου ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ενδέχεται να εκτελεί τις Υπηρεσίες και τη σύμβαση, 

προστατεύονται από συστήματα βιντεοπαρακολούθησης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ασφάλεια ανθρώπων και ιδιοκτησίας (ως νόμιμα συμφέροντα της 

SERVIER) και για τα οποία η SERVIER είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος να 

πληροφορήσει το προσωπικό του για την ύπαρξη αυτών των συστημάτων 

βιντεοπαρακολούθησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς. 

1.3 Σύμφωνα με τον GDPR, ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ και το προσωπικό του έχουν το 

δικαίωμα της πρόσβασης, τροποποίησης, διόρθωσης των Προσωπικών τους 

Δεδομένων και το δικαίωμα να ζητήσουν τον περιορισμό της επεξεργασίας των 

Προσωπικών τους Δεδομένων, αποστέλλοντας mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: compliance-gr@servier.gr. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δικαιούται 

επίσης να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας 

προσωπικών δεδομένων αναφορικά με τη συμμόρφωση της SERVIER με τους 

ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

1.4 Η πλήρης αναφορά των πληροφοριών για την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων του ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 

SERVIER. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

2.1 Ως μέρος των Υπηρεσιών και της σύμβασης, η SERVIER μπορεί να χρειάζεται να 

επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε 
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αυτήν την περίπτωση, ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει, ως Εκτελών την 

Επεξεργασία, να ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του παρέχονται εγγράφως 

από τη SERVIER, η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και σε συμμόρφωση με 

τους εφαρμοστέους νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

2.2.Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δεσμεύεται ειδικώς να σέβεται τον (ους) σκοπό (ούς) της 

επεξεργασίας, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων, τις κατηγορίες των 

Προσωπικών Δεδομένων και τα Υποκείμενα των δεδομένων, όπως χορηγούνται από 

τη SERVIER διά του παρόντος στη συνημμένη φόρμα δραστηριοτήτων επεξεργασίας 

(«φόρμα καταχώρησης») και να εφαρμόζει κάθε κατάλληλο μέτρο για να 

διασφαλίζει την ασφάλεια, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των Προσωπικών 

Δεδομένων. 

2.3 Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δηλώνει και εγγυάται, ότι τα Προσωπικά Δεδομένα δεν 

θα τροποποιηθούν και δεν θα μεταβληθούν κατά κανέναν μη 

εγκεκριμένο/εξουσιοδοτημένο τρόπο και ότι κανένα μη εξουσιοδοτημένο τρίτο 

μέρος δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα. Ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα διασφαλίζει πλήρη εμπιστευτικότητα των Προσωπικών 

Δεδομένων, επιτρέποντας την πρόσβαση ή την αποκάλυψη μόνο σε πρόσωπα 

αρμοδίως εξουσιοδοτημένα από τον ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ. 

2.4 Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να βοηθά τη SERVIER να 

εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις της αναφορικά με την 

επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και να παρέχει στη SERVIER όλες τις 

αναγκαίες πληροφορίες για να αποδεικνύει τη συμμόρφωσή της με αυτές τις 

υποχρεώσεις. Αυτή η βοήθεια θα λαμβάνει υπόψει τη φύση της Επεξεργασίας και 

τις πληροφορίες στις οποίες έχει πρόσβαση ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ και 

περιλαμβάνει βοήθεια για: (α) την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και 

οργανωτικών μέτρων ασφαλείας, (β) τη διαχείριση, τη δέουσα ειδοποίηση χωρίς 

καθυστέρηση αφότου λάβει γνώση, την έρευνα, τα μέτρα επανόρθωσης, που 

σχετίζονται με παραβίαση προσωπικών δεδομένων, (γ) τη διεξαγωγή εκτίμησης 

αντικτύπου για τα προσωπικά δεδομένα, όπου είναι απαραίτητο, (δ) τη συνεργασία 

με τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων όταν είναι αναγκαίο, και (ε) 

τη διαχείριση των αιτημάτων ή αξιώσεων που υποβάλλονται από τα Υποκείμενα 

των Δεδομένων κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

θα επιτρέπει και θα συνεισφέρει στους ελέγχους που θα διεξάγονται από τη 

SERVIER. 

2.5 Ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ δεν θα χρησιμοποιεί υπεργολάβο 

(συμπεριλαμβανομένης και οποιασδήποτε συνδεδεμένης επιχείρησής του) για την 

Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της SERVIER. Σε κάθε περίπτωση, ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα επιβάλει 
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στους εξουσιοδοτημένους υπεργολάβους του εξίσου αυστηρές υποχρεώσεις για τα 

προσωπικά δεδομένα όσον αυτές που τίθενται στο παρόν. Αυτοί οι 

εξουσιοδοτημένοι υπεργολάβοι, θεωρείται ότι ενεργούν ως υπό-εκτελούντες. Ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα παρεμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι της SERVIER για 

τις πράξεις, παραλείψεις και τη μη συμμόρφωση των υπεργολάβων του. 

2.6 Κατά τη λήξη της περιόδου διατήρησης των δεδομένων και κατ’επιλογή της 

SERVIER, ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα διαγράφει ή θα επιστρέφει όλα τα 

Προσωπικά Δεδομένα στη SERVIER. Στην περίπτωση της διαγραφής, ο 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ θα εξειδικεύει στη SERVIER τον τρόπο που χρησιμοποίησε 

για τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων. 

2.7 Σε περίπτωση που ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ, ή οιοσδήποτε από τους 

υπεργολάβους του, επεξεργασθεί Προσωπικά Δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, σε χώρα μη διαθέτουσα επαρκές επίπεδο προστασίας όπως αυτό που 

ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις Ευρωπαϊκές Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες 

που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι εφαρμοστέες από την 

Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Εάν τυγχάνει εφαρμογής, ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 

θα ενημερώνει τη SERVIER για τη συμμορφωσή του ή όχι με τις αρχές της συνθήκης 

Privacy Shield, που έχει καταρτισθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Η.Π.Α. 

στις 12/07/2016. Εάν ο ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ συμμορφώνεται, τότε αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να παράσχει στη SERVIER, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, 

πιστοποιητικό/απόδειξη αυτής της συμμόρφωσης και τήρησης της συνθήκης 

Privacy Shield. 

 

Το παρόν Παράρτημα αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του από ……../……/……. 

συμφωνητικού μεταξύ της SERVIER και του ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ.  

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα,  το οποίο αφού 

διάβασαν οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν όπως ακολουθεί και κάθε συμβαλλόμενος 

πήρε από ένα. 

 

Αθήνα, ……/…../2018 

 

ΓΙΑ ΤΗ SERVIER                                                                ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

………………………….                                                                          ………………………… 

(Υπογραφή – Σφραγίδα)                                                      (Υπογραφή – Σφραγίδα) 

 


