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Προσθήκη Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου Δεδομένων 
Συνεργατών του HPE Partner Ready 

1.   Εισαγωγή 
  

 Για τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς περί απορρήτου δεδομένων και προστασίας 
δεδομένων, η HPE πρέπει να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων και απορρήτου δεδομένων 
ενσωματώνονται στις συμβάσεις μεταξύ της HPE, των συνεργατών του HPE Partner Ready και του Πελάτη, 
συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων διασφαλίσεων για την προστασία των ανταλλαγών Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα που ελέγχονται από ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από την HPE, το συνεργάτη του 
HPE Partner Ready ή/και τους Πελάτες. 

 
Αυτή η προσθήκη στον Κώδικα Δεοντολογίας Συνεργατών της HPE ενσωματώνεται στη Σύμβαση Συνεργατών 
του HPE Partner Ready (η «Σύμβαση»)  («Προσθήκη») και καθορίζει τις υποχρεώσεις των ομάδων συνεργατών 
των HPE και HPE Partner Ready σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τους που ελέγχονται από ή 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από τους συνεργάτες των HPE, HPE Partner Ready ή/και τον Πελάτη. Οι όροι με 
κεφαλαία που δεν ορίζονται στο παρόν συγκεκριμένα, θα έχουν την έννοια που ορίζεται στη Σύμβαση. 
 
2. Ορισμοί 
 

«Εγκεκριμένος Υπεργολάβος» σημαίνει κάθε συνεργαζόμενο ή τρίτο εργολάβο του Εκτελούντος την 
επεξεργασία δεδομένων που έχει εγκριθεί ή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με την ενότητα 3.26 ή που 
αναφέρεται στη Σύμβαση.  

«Ισχύοντες Νόμοι» σημαίνει τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους, 
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, 
εκτελεστικών εντολών, κανόνων, κανονισμών, διαταγμάτων, κωδίκων, διαταγών και κυβερνητικών 
διαταγμάτων όλων των κυβερνήσεων ή οργανισμών εσωτερικών ή εξωτερικών δικαιοδοσιών 
(συμπεριλαμβανομένων των Νόμων Ιδιωτικού Απορρήτου) όπου εκτελούνται οι Υπηρεσίες ή επί των οποίων 
εκτελούνται οι Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

«Εγκεκριμένη τρίτη χώρα» νοείται κάθε χώρα του ΕΟΧ ή οποιαδήποτε τρίτη χώρα η οποία κατά καιρούς 
εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσα επαρκή προστασία για τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα, σύμφωνα με το Άρθρο 45(3) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ή 
την ισοδύναμη διάταξη στους Νόμους περί Ιδιωτικού Απορρήτου στο ΗΒ, την Ελβετία, τη Νορβηγία και το 
Λιχτενστάιν.  

«Ανατεθειμένος» είναι ο συνεργάτης των HPE ή HPE Partner Ready που διορίζει τον άλλο ως Εκτελούντα 
την επεξεργασία δεδομένων, σύμφωνα με την ενότητα 3.1.  

«Yπεύθυνος Eπεξεργασίας Δεδομένων» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τη δημόσια αρχή, την 
υπηρεσία ή οποιονδήποτε άλλο φορέα που μόνος ή από κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα 
μέσα της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και τα μέσα της 
επεξεργασίας καθορίζονται από τους ισχύοντες Νόμους Ιδιωτικού Απορρήτου, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
Δεδομένων ή τα κριτήρια για τον καθορισμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων θα καθορίζονται από 
τους ισχύοντες Νόμους Ιδιωτικού Απορρήτου. 

«Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου Επεξεργασίας προς Υπεύθυνο Επεξεργασίας της ΕΕ» είναι οι 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε υπεύθυνους 
επεξεργασίας δεδομένων, εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, βάσει της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τη μορφή που παρατίθενται στο Παράρτημα 2 ή οποιαδήποτε άρθρα 
αντικατάστασης για διαβιβάσεις σε Εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ή άλλο αρμόδιο φορέα. 

«Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου Επεξεργασίας προς Εκτελούντα την Επεξεργασία στην ΕΕ» είναι οι 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες την 
επεξεργασία δεδομένων, εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, βάσει της Οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (κοινοποιήθηκε με το έγγραφο C(2010) 593), με τη μορφή που 
παρατίθενται στο Παράρτημα 1 ή οποιαδήποτε άρθρα αντικατάστασης για διαβιβάσεις σε Εκτελούντες την 
επεξεργασία δεδομένων που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλο αρμόδιο φορέα.  

«Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων» είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, 
η υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας που επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα εκ 
μέρους ενός Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή σύμφωνα με τις οδηγίες ενός άλλου Εκτελούντος την επεξεργασία 
που ενεργεί εκ μέρους ενός Υπεύθυνου επεξεργασίας.  

«Υποκείμενο Δεδομένων» σημαίνει ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Ένα 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, 
ειδικά με αναφορά σε έναν αναγνωριστικό αριθμό ή έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με 
τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική του ταυτότητα.  

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΟΧ» σημαίνει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 
προέρχονται από ένα κράτος μέλος του ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ελβετία.  

«Γενικός Κανονισμός για την Προστασίας Δεδομένων» ή «ΓΚΠΔ» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων. 

«Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» σημαίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα 
αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο Υποκείμενο των Δεδομένων (ή όπως ορίζεται διαφορετικά από τους Νόμους 
Ιδιωτικού Απορρήτου), συμπεριλαμβανομένων των Ευαίσθητων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  

«Νόμος Ιδιωτικού Απορρήτου» σημαίνει όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την 
επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του ιδιωτικού απορρήτου που μπορεί να 
υπάρχουν στις σχετικές δικαιοδοσίες.  

«Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου» είναι η αρμόδια εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για θέματα προστασίας 
ιδιωτικού απορρήτου ή δεδομένων σε μία δικαιοδοσία. 

«Διεργασία», «Επεξεργασία» ή «Επεξεργασμένα» σημαίνει οποιαδήποτε λειτουργία ή σύνολο 
λειτουργιών που εκτελούνται σε ή με Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, είτε με αυτόματα μέσα είτε όχι 
(συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της πρόσβασης, συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης, διατήρησης, 
αποθήκευσης, προσαρμογής ή τροποποίησης, ανάκτησης, διαβούλευσης, χρήσης, γνωστοποίησης, 
διάθεσης, ευθυγράμμισης, συνδυασμού, αποκλεισμού, διαγραφής και καταστροφής των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα) και οποιουσδήποτε ισοδύναμους ορισμούς στο Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου, στο 
βαθμό που αυτοί οι ορισμοί πρέπει να υπερβαίνουν τον παρόντα ορισμό. 

«Εκτελών την επεξεργασία» είναι όπως ορίζεται στην ενότητα 3.  

«Περιστατικό Ασφαλείας» σημαίνει μια παραβίαση ασφαλείας η οποία οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
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   «Ευαίσθητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τη 
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ενός ατόμου, τις πολιτικές απόψεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 
πεποιθήσεις, την ιδιότητα συνδικαλιστικού μέλους, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή, τα βιομετρικά στοιχεία και 
τα γεωγραφικά δεδομένα ή όπως άλλως ορίζεται στο Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου.  

«Υπηρεσίες»είναι οι υπηρεσίες που παρέχει η HPE ή ο συνεργάτης του HPE Partner Ready στον άλλο 
σύμφωνα με τη Σύμβαση. 

3. Υποχρεώσεις Επεξεργασίας Δεδομένων 
 
Η HPE μπορεί να είναι Εκτελών την επεξεργασία ενός συνεργάτη του HPE Partner Ready, όπου ο συνεργάτης 
του HPE Partner Ready συνάπτει συμβάσεις με έναν Πελάτη για οποιεσδήποτε υπηρεσίες επωνυμίας του HPE 
Partner Ready που περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχει η HPE στο συνεργάτη του HPE Partner 
Ready. 

Ένας συνεργάτης του HPE Partner Ready μπορεί να είναι Εκτελών την Επεξεργασία της HPE, όπου η HPE 
συμβάλλεται με έναν Πελάτη για υπηρεσίες με την επωνυμία της HPE, που περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες 
που παρέχει το HPE Partner Ready στην HPE. 

Οι παρακάτω όροι ισχύουν όταν η HPE ή ένας συνεργάτης του HPE Partner Ready παρέχει Προϊόντα ή/και 
Υπηρεσίες στον άλλο (ή τους Πελάτες του) και με αυτόν τον τρόπο επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα εξ ονόματος του άλλου (ο «Ανατεθειμένος») ως Εκτελών την επεξεργασία των δεδομένων 
(«Εκτελών την επεξεργασία») του οποίου ο Ανατεθειμένος, οι συνεργαζόμενες εταιρείες του ή οι Πελάτες 
αποτελούν τον Υπεύθυνο επεξεργασίας και τα οποία ο Ανατεθειμένος, οι συνεργαζόμενες εταιρείες ή οι Πελάτες 
του, μπορεί να παρέχουν ή άλλως να θέτουν στη διάθεση του Εκτελούντος την επεξεργασία για Επεξεργασία για 
λογαριασμό του ή σχετικά με τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες.  

3.1  Στο βαθμό που η HPE ή ένας συνεργάτης του HPE Partner Ready επεξεργάζεται Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα εξ ονόματος του άλλου βάσει της Σύμβασης, το εν λόγω μέρος διορίζεται δια 
της παρούσας από τον Ανατεθειμένο ως Εκτελών την επεξεργασία σε σχέση με όλα τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεται για να παρέχει τα Προϊόντα ή τις Υπηρεσίες.  Ο Εκτελών 
την επεξεργασία θα επεξεργάζεται τους τύπους και τις κατηγορίες των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 της Πρότυπης Σύμβασης Υπευθύνου Επεξεργασίας 
προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ, όπως απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας 
Σύμβασης, εκτός εάν ο Ανατεθειμένος συμφωνήσει διαφορετικά σε επακόλουθες τεκμηριωμένες 
οδηγίες ή σε μια δήλωση εργασίας.  

3.2 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο στο βαθμό 
και κατά τρόπο που είναι αναγκαίος για την παροχή των Υπηρεσιών ή των Προϊόντων στον 
Ανατεθειμένο (ή στους Πελάτες του) και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες του Ανατεθειμένου (οι 
οποίες μπορεί να είναι εξειδικευμένες ή γενικές, όπως καθορίζεται στην παρούσα Σύμβαση ή 
γνωστοποιούνται άλλως στον Εκτελούντα την επεξεργασία, σύμφωνα με τη Σύμβαση) και δεν θα 
επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Ο Εκτελών την 
επεξεργασία θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα πρόσωπα που ενεργούν υπό τις εντολές του 
να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες. 

3.3 Ο Εκτελών την επεξεργασία οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον Ανατεθειμένο εγγράφως, εκτός εάν 
απαγορεύεται να το πράξει βάσει του ισχύοντος δικαίου, εάν: 

3.3.1 πιστεύει ότι οποιαδήποτε εντολή από τον Ανατεθειμένο παραβιάζει το Νόμο Ιδιωτικού 
Απορρήτου (χωρίς να απαιτείται εκτενής νομική ανάλυση)·  

3.3.2 δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Ανατεθειμένου για οποιονδήποτε 
λόγο ή 
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3.3.3 δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις οδηγίες του Ανατεθειμένου ή τους όρους της 
Σύμβασης σχετικά με την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, λόγω 
νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε αυτήν ή που προκύπτει ως αποτέλεσμα αλλαγής αυτής 
της νομοθεσίας ή της εισαγωγής νέας νομοθεσίας.  

3.4 Ο Εκτελών την επεξεργασία αναγνωρίζει ότι δεν έχει δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον επί των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας ή των ιδιοκτησιακών 
πληροφοριών) και δεν μπορεί να πουλήσει, να μισθώσει ή να ενοικιάσει Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα σε κανέναν. 

3.5 Ο Εκτελών την επεξεργασία πρέπει σε κάθε στιγμή να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του βάσει 
του Νόμου Ιδιωτικού Απορρήτου στον οποίο υπόκειται ως πάροχος υπηρεσιών και Εκτελών την 
επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τον Ανατεθειμένο ή που εφαρμόζεται με άλλον 
τρόπο στις υποχρεώσεις ασφάλειας, ιδιωτικού απορρήτου και προστασίας δεδομένων σε σχέση με τις 
Υπηρεσίες ή τα Προϊόντα.  

3.6 Ο Εκτελών την επεξεργασία δεν θα εκπληρώνει εν γνώσει του τις υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας Σύμβασης με τρόπο που να προκαλεί τον Ανατεθειμένο, τους συνεργάτες ή τους Πελάτες 
του να παραβιάσουν οποιαδήποτε απαίτηση από τον ισχύοντα Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου.  

3.7 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα συνεργάζεται και θα παρέχει στον Ανατεθειμένο τη βοήθεια που κρίνει 
απαραίτητη για να διασφαλίσει ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα επεξεργάζονται σύμφωνα 
με το Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου που ισχύει για τον Ανατεθειμένο, τους συνεργάτες του και τους 
Πελάτες του, όπως καθορίζεται στις ενότητες 3.10 και 3.17.    

3.8 Οποιαδήποτε αίτηση συνεργασίας ή συνδρομής από τον Ανατεθειμένο, σύμφωνα με την ενότητα 3.7, 
πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως, καθορίζοντας τις απαιτήσεις του Ανατεθειμένου και τις συναφείς 
οδηγίες και θα εκπληρώνεται από τον Εκτελούντα την επεξεργασία, στο μέτρο του εύλογου δυνατού 
και σε εύλογο χρονικό διάστημα.  Στο βαθμό που η συμμόρφωση με την παρούσα ενότητα 3.8 αποτελεί 
αλλαγή στο πεδίο εφαρμογής των Υπηρεσιών, τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνούν ευλόγως για τις 
κατάλληλες τροποποιήσεις της Σύμβασης και την καταβολή οποιωνδήποτε εύλογων και υλικών 
συναφών εξόδων στον Εκτελούντα την επεξεργασία.  

3.9 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
διασφαλίσει την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, ιδίως εάν η 
επεξεργασία συμπεριλαμβάνει διαβίβαση των δεδομένων μέσων δικτύου, και από κάθε άλλη μορφή 
ανάρμοστης επεξεργασίας. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα θα διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφαλείας 
που αρμόζει στον κίνδυνο, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και το 
χαρακτήρα, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους 
κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
των φυσικών προσώπων. Αυτά τα μέτρα θα περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, (α) ψευδωνυμοποίηση 
και κρυπτογράφηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, (β) ικανότητα εξασφάλισης της διαρκούς 
εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αντοχής των συστημάτων και υπηρεσιών 
επεξεργασίας, (γ) τη δυνατότητα αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα εγκαίρως σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος και δ) μια διαδικασία 
τακτικού ελέγχου, αξιολόγησης και εκτίμησης της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.  

 

3.10 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει εύλογη βοήθεια στον Ανατεθειμένο, όπως απαιτείται, για να 
διασφαλίσει ότι ο Ανατεθειμένος μπορεί να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του σχετικά με την 
ασφάλεια, την κοινοποίηση παραβίασης δεδομένων, τη διενέργεια εκτιμήσεων επιπτώσεων στο 
ιδιωτικό απόρρητο και πιθανών διαβουλεύσεων με τις Αρχές Ιδιωτικού Απορρήτου, λαμβάνοντας 
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υπόψη το χαρακτήρα της επεξεργασίας και των πληροφοριών που διαθέτει ο Εκτελών την 
επεξεργασία. 

3.11 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα εξασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που υπάγονται στον οργανισμό του έχουν 
εξουσιοδότηση πρόσβασης και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπόκειται σε 
μια συμβατική ή νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας όσον αφορά στα Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα. 

3.12 Σε περίπτωση που ο Εκτελών την επεξεργασία βιώσει ή ευλόγως υποπτευτεί ένα Περιστατικό 
Ασφαλείας που αφορά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, πρέπει χωρίς καθυστέρηση να ενημερώσει 
τον Ανατεθειμένο για το περιστατικό ασφαλείας.  Ο Εκτελών την επεξεργασία θα παράσχει στον 
Ανατεθειμένο ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση του περιστατικού ασφαλείας μέχρι να διορθωθεί 
το ζήτημα. Οι αναφορές θα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, μια περιγραφή του συμβάντος 
ασφαλείας, ενέργειες και σχέδια αποκατάστασης. 
 

3.13 Κατ' αναλογία με πράξεις ή παραλείψεις του Εκτελούντος την επεξεργασία, που έχουν ως αποτέλεσμα 
ένα περιστατικό ασφαλείας, ο Εκτελών την επεξεργασία συμφωνεί να καταβάλει εύλογες δαπάνες για: 
(i) νομικά απαιτούμενη ειδοποίηση σε άτομα που επηρεάζονται από το περιστατικό ασφαλείας· (ii) 
υπηρεσία παρακολούθησης πιστοληπτικής φερεγγυότητας για δώδεκα μήνες, εκτός εάν ο ισχύοντας 
νόμος ορίζει μια μεγαλύτερη περίοδο για τέτοιες υπηρεσίες παρακολούθησης πιστοληπτικής 
φερεγγυότητας, οπότε εφαρμόζεται η εν λόγω μεγαλύτερη περίοδος. 

3.14 Ο Εκτελών την επεξεργασία, μετά από αίτημα και έξοδα του Ανατεθειμένου, θα: 

3.14.1 παρέχει εύλογη βοήθεια στον Ανατεθειμένο για την κοινοποίηση ενός περιστατικού 
ασφαλείας στην Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου που είναι αρμόδια σύμφωνα με τους Νόμους 
Ιδιωτικού Απορρήτου που ισχύουν για τον Ανατεθειμένο και  

 

3.14.2 παρέχει εύλογη βοήθεια στον Ανατεθειμένο για την κοινοποίηση ενός περιστατικού 
ασφαλείας σε Υποκείμενα Δεδομένων σε περιπτώσεις όπου η παραβίαση των δεδομένων 
είναι πιθανό να οδηγήσει σε υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων. 

 
3.15 Ο Εκτελών την επεξεργασία οφείλει, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, να παραπέμψει 

οποιοδήποτε αίτημα, παράπονο, κοινοποίηση ή άλλη επικοινωνία από ένα Υποκείμενο Δεδομένων ή 
από μια αρχή ιδιωτικού απορρήτου σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
(«Επικοινωνία») και δεν θα απαντήσει σε μια κοινοποίηση εκτός εάν συμφωνηθεί με τον Ανατεθειμένο. 
Η ακόλουθη διεύθυνση email θα χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με την HPE: hpeprivacy@hpe.com. Ο 
Εκτελών την επεξεργασία πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τον Ανατεθειμένο στα πλαίσια μιας 
επικοινωνίας και να παρέχει αμέσως στον Ανατεθειμένο κάθε πληροφορία που εύλογα απαιτείται για 
να ανταποκριθεί στην επικοινωνία. Στο βαθμό που ο Ανατεθειμένος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο Εκτελών την επεξεργασία, ο Εκτελών την 
επεξεργασία θα παράσχει αμέσως στον Ανατεθειμένο οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
που έχει στην κατοχή του με τη μορφή που εύλογα ζητήθηκε από τον Ανατεθειμένο, όπως εύλογα 
μπορεί να απαιτήσει ο Ανατεθειμένος, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε μια επικοινωνία.   

3.16 Λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα της επεξεργασίας, ο Εκτελών την επεξεργασία θα βοηθήσει τον 
Ανατεθειμένο να λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Ανατεθειμένου και των συνεργατών του ή των υποχρεώσεων των Πελατών του 
βάσει του Νόμου Ιδιωτικού Απορρήτου, ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα των Υποκειμένων 
Δεδομένων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ενημέρωσης, πρόσβασης, περιορισμού, διαγραφής, 
μεταφερσιμότητας και αντίρρησης σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που 
επεξεργάζεται ο Εκτελών την επεξεργασία. 

3.17 Στο βαθμό που ο Ανατεθειμένος δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού 
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Χαρακτήρα ο ίδιος, ο Εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει, κατόπιν γραπτού αιτήματος του 
Ανατεθειμένου (i) να ενημερώσει, να διορθώσει ή να διαγράψει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
ή/και (ii) να παρέχει αντίγραφα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Ανατεθειμένο. 

3.18 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Ανατεθειμένο. Κατά την λήξη της 
Σύμβασης, ο Εκτελών την επεξεργασία, κατά την επιλογή του Ανατεθειμένου, θα επιστρέψει ή 
διαγράψει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα και ο Εκτελών την επεξεργασία δεν θα διατηρήσει 
αντίγραφα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά με τον 
Ανατεθειμένο ή όπου απαιτείται βάσει του ισχύοντος νόμου, οπότε ο Ανατεθειμένος θα διακόψει την 
ενεργή επεξεργασία των δεδομένων και θα διατηρήσει την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των 
δεδομένων.  

3.19  Εάν και στον βαθμό που ο Εκτελών την επεξεργασία ή οι συνεργάτες του επεξεργαστούν Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΟΧ σε χώρα που δεν είναι Εγκεκριμένη Τρίτη Χώρα και για να 
διασφαλιστεί ότι η Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Ανατεθειμένο στον 
ΕΟΧ συμμορφώνεται με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες του Ανατεθειμένου, τις Τυποποιημένες 
Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ που εκτελούνται με Πελάτες ή τον ισχύοντα Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου, η 
Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου Επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την Επεξεργασία 
ενσωματώνονται στην παρούσα Σύμβαση και ο Εκτελών την επεξεργασία θα διασφαλίζει ότι οι 
συνεργάτες του συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις ενός Εισαγωγέα Δεδομένων (όπως ορίζεται 
στην Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ), 
υπό την ιδιότητά του ως Εκτελών την επεξεργασία ή Ανατεθειμένος ή ένας συνεργάτης του 
Ανατεθειμένου.  Στο βαθμό που υφίσταται οποιαδήποτε σύγκρουση μεταξύ των όρων της παρούσας 
Σύμβασης και της Πρότυπης Σύμβασης Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την 
επεξεργασία της ΕΕ, οι όροι της Πρότυπης Σύμβασης Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα 
την επεξεργασία της ΕΕ θα υπερισχύουν. 

3.20 Ο Εκτελών την επεξεργασία αναγνωρίζει ότι ο Ανατεθειμένος ή οι Συνεργάτες του μπορούν να 
ενεργούν ως (i) Υπεύθυνοι επεξεργασίας ή (ii) ως Εκτελούντες την επεξεργασία για έναν Πελάτη σε 
σχέση με τα μεταβιβαζόμενα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΟΧ και ότι αυτό δεν θα 
επηρεάσει την εφαρμογή της Πρότυπης Σύμβασης της ΕΕ για τη μεταφορά και επεξεργασία των εν 
λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Ανατεθειμένο ή τους συνεργάτες του, ως 
Εισαγωγέας Δεδομένων, υπό την ιδιότητά του ως Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων του 
Ανατεθειμένου ή των συνεργατών του. Κατά την ερμηνεία της Πρότυπης Σύμβασης της ΕΕ στον όρο 
«Κράτος Μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων», θα ερμηνεύεται για να 
σημαίνει (κατά περίπτωση) την Ελβετία ή ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ στο οποίο έχει την 
έδρα του ο εξαγωγέας δεδομένων (όπως ορίζεται στην Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας 
προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία).  Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οποιεσδήποτε ζημίες 
που υπέστησαν από οποιοδήποτε μέρος ή τους συνεργάτες του στα πλαίσια μιας Πρότυπης 
Σύμβασης Υπεύθυνου Επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ, θα 
αντιμετωπίζονται σαν να τις είχαν υποστεί η HPE ή ο συνεργάτης του HPE Partner Ready αντίστοιχα 
και θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ανακτηθούν από την HPE ή το συνεργάτη του HPE Partner 
Ready, με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε περιορισμών στην ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους 
δυνάμει της Σύμβασης. Κανένα στοιχείο στην παρούσα ενότητα 3.20 δεν περιορίζει την ευθύνη 
οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη σε σχέση με μια απαίτηση από ένα Υποκείμενο 
Δεδομένων στο πλαίσιο της Πρότυπης Σύμβασης Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την 
επεξεργασία της ΕΕ.   
 

3.21 Κατόπιν αιτήματος του Ανατεθειμένου, ο Εκτελών την επεξεργασία θα εξασφαλίσει ότι ο σχετικός 
συνεργάτης του Εκτελούντος την επεξεργασία θα: 
 

3.21.1 υπογράψει την Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την 
επεξεργασία απευθείας με τον Ανατεθειμένο ή τους συνεργάτες του, εφόσον το κρίνει 
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απαραίτητο για να συμμορφωθεί με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή τον ισχύοντα 
Νόμο Ιδιωτικού Απορρήτου· 
 

3.21.2 υπογράψει μια μορφή σύμβασης περαιτέρω διαβίβασης με βάση την Πρότυπη Σύμβαση 
Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ με τον Ανατεθειμένο 
ή τους συνεργάτες του, όπου το κρίνει απαραίτητο για να συμμορφωθεί με το άρθρο 11 μιας 
Πρότυπης Σύμβασης Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ 
με έναν Πελάτη, από τον Ανατεθειμένο ή τους συνεργάτες του. 

 
3.22 Ο Ανατεθειμένος ή οι συνεργάτες τους θα είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε κοινοποιήσεις ή εγκρίσεις 

που απαιτούνται από μια Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου σχετικά με την εξάρτησή του από μια Πρότυπη 
Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ.  Ο Εκτελών την 
επεξεργασία θα παρέχει στην Ανατεθειμένο ή στους συνεργάτες του κάθε εύλογη βοήθεια σχετικά με 
τις εν λόγω κανονιστικές εγκρίσεις ή κοινοποιήσεις. 

3.23 Ο Ανατεθειμένος ή οι συνεργάτες του επιτρέπεται να γνωστοποιήσουν σε μια Αρχή Ιδιωτικού 
Απορρήτου την παρούσα Προσθήκη και οποιεσδήποτε άλλες ενότητες ιδιωτικού απορρήτου και 
ασφαλείας της Σύμβασης και οποιαδήποτε σύμβαση μεταφοράς δεδομένων, όπως απαιτείται σε σχέση 
με μια κανονιστική κοινοποίηση ή έγκριση.   

3.24 Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα βήματα για να διασφαλιστεί ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του ΕΟΧ είναι νόμιμες - για παράδειγμα, υπογραφή πρότυπης σύμβασης της 
ΕΕ από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας στον Εκτελούντα την επεξεργασία, για να ληφθεί υπόψη το ότι το 
Ηνωμένο Βασίλειο παύει να είναι μέλος της ΕΕ, λόγω οποιασδήποτε ακύρωσης ή τροποποίησης της 
πρότυπης σύμβασης της ΕΕ, επειδή ο Ανατεθειμένος ή οι συνεργάτες του πρέπει να προβούν σε 
πρόσθετη αξιολόγηση της επάρκειας προστασίας σε μία τρίτη χώρα και να προσδιορίσουν 
συμπληρωματικά μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα του ΕΟΧ ή επειδή καθίσταται απαραίτητο για τον Ανατεθειμένο ή τον Εκτελούντα την 
επεξεργασία να βασίζονται σε άλλα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για τη διαβίβαση Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο. 46 του ΓΚΠΔ ή των απαιτήσεων διαβίβασης 
σύμφωνα με άλλους Νόμους περί Ιδιωτικού Απορρήτου - ο Εκτελών την επεξεργασία συμφωνεί να 
λάβει τα πρόσθετα μέτρα που ο Ανατεθειμένος θα απαιτήσει εύλογα από αυτή την άποψη. 

3.25 Ο Εκτελών την επεξεργασία μπορεί να γνωστοποιήσει (όπως και να επιτρέψει πρόσβαση σε) Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα σε έναν συνεργάτη ή σε τρίτο υπεργολάβο επεξεργασίας, μόνο αφού (i) 
ειδοποιήσει τον Ανατεθειμένο και λάβει την ειδική ή γενική γραπτή εξουσιοδότηση του Ανατεθειμένου 
και (ii) συμμορφωθεί με την ενότητα 3.27, εκτός εάν οι εν λόγω γνωστοποιήσεις επιτρέπονται από το 
ισχύον δίκαιο. Σε αυτήν την περίπτωση, κατά την παραλαβή ενός νομικά δεσμευτικού αιτήματος για 
γνωστοποίηση δεδομένων από μια αρχή επιβολής του νόμου ή κρατικού φορέα ασφαλείας, ο Εκτελών 
την επεξεργασία θα ενημερώσει τον Ανατεθειμένο εκ των προτέρων για αυτές τις γνωστοποιήσεις και 
θα συνεργαστεί με τον Ανατεθειμένο για να διασφαλίσει ότι οι γνωστοποιήσεις πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με το Νόμο περί Ιδιωτικού Απορρήτου. Όπου απαγορεύεται από τον Εκτελούντα την 
επεξεργασία, βάσει του ισχύοντος δικαίου, να ενημερώνει τον Ανατεθειμένο για ένα τέτοιο αίτημα 
γνωστοποίησης δεδομένων, ο Εκτελών την επεξεργασία θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες 
για να αποκτήσει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την την λόγω απαγόρευση και να είναι σε θέση να 
παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στον Ανατεθειμένο ή/και τον Πελάτη. Εάν, παρά 
το ότι έχει καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες, ο Εκτελών την επεξεργασία δεν είναι σε θέση να 
γνωστοποιήσει το αίτημα, θα διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις δεδομένων που 
πραγματοποιούνται ως απάντηση σε νομικά δεσμευτικό αίτημα από μια αρχή επιβολής του νόμου ή 
κρατικού φορέα ασφάλειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με το Νόμο περί ιδιωτικού απορρήτου. Οι 
υπεργολάβοι επεξεργασίας που ισχύουν για τις υπηρεσίες της HPE και τις τοποθεσίας επεξεργασίας, 
αναφέρονται στο www.hpe.com/info/customer-privacy.html και θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί από τον 
συνεργάτη του HPE Partner Ready. Ο συνεργάτης του HPE Partner Ready θα εγγραφεί στο εργαλείο 

http://www.hpe.com/info/customer-privacy.html
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κοινοποιήσεων της HPE στον παραπάνω ιστότοπο και σε περίπτωση αλλαγών στους εγκεκριμένους 
υπεργολάβους, η HPE θα ενημερώσει τον συνεργάτη του HPE Partner Ready μέσω του εργαλείου 
εγγραφής κοινοποιήσεων.  

3.26 Ο Ανατεθειμένος θα έχει προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης 
γνωστοποίησης σύμφωνα με την Ενότητα 3.25 για να προβεί σε αξιολόγηση της γνωστοποίησης.  Εάν 
ο Ανατεθειμένος δεν φέρει αντίρρηση κατά της γνωστοποίησης εντός αυτής της χρονικής περιόδου, 
θεωρείται ότι έχει συναινέσει και ο συνεργάτης ή τρίτος υπεργολάβος θα πιστοποιείται ως Εγκεκριμένος 
Υπεργολάβος.  Εάν ο Ανατεθειμένος αντιταχθεί εύλογα στη γνωστοποίηση, ο Εκτελών την επεξεργασία 
δεν θα προβεί σε γνωστοποιήσεις των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε ένα συνεργάτη του 
Εκτελούντος την επεξεργασία ή σε έναν τρίτο υπεργολάβο και τα μέρη δεσμεύονται να συνεργαστούν 
για να επιτύχουν μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.   

3.27 Ο Εκτελών την επεξεργασία μπορεί να γνωστοποιήσει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε έναν 
Εγκεκριμένο Υπεργολάβο μόνο αφού: 

3.27.1 Ο Ανατεθειμένος έχει στη διάθεσή του λεπτομέρειες σχετικά με κάθε χώρα στην οποία 
προτείνεται η επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από τον Εγκεκριμένο 
Υπεργολάβο·  

3.27.2 έχει υπογράψει μια έγκυρη και εκτελεστή γραπτή σύμβαση με τον υπεργολάβο (η οποία 
μπορεί να περιλαμβάνει μια διεταιρική σύμβαση στην περίπτωση συνεργατών του 
Εκτελούντος την επεξεργασία), που περιέχει διατάξεις περί ιδιωτικού απορρήτου και 
ασφαλείας ουσιαστικά παρόμοιες με εκείνες που περιέχονται στην παρούσα Προσθήκη· 

3.27.3 έχει καθιερώσει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι διεθνείς μεταφορές 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον περί ιδιωτικού 
απορρήτου νόμο.   

3.28  Ο Εκτελών την επεξεργασία είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των Εγκεκριμένων 
Υπεργολάβων που αναλαμβάνει να παράσχει τις Υπηρεσίες στον Ανατεθειμένο και παραμένει πλήρως 
υπεύθυνος για τις πράξεις και παραλείψεις των Εγκεκριμένων Υπεργολάβων που προκαλούν 
παραβίαση της παρούσας Σύμβασης σαν να ήταν δικές του πράξεις ή παραλείψεις.  

3.29 Ο Εκτελών την επεξεργασία θα θέτει στη διάθεση του Ανατεθειμένου όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
για να αποδείξει τη συμμόρφωσή του με την Ενότητα 3. Ο Ανατεθειμένος μπορεί να ελέγξει τη 
συμμόρφωση του Εκτελούντος την επεξεργασία με την παρούσα Προσθήκη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
ελέγχου της Σύμβασης.    

 
4. Γνωστοποιήσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

 
4.1. Ο Εκτελών την επεξεργασία και ο Ανατεθειμένος θα γνωστοποιήσουν ο καθένας στον άλλο τα στοιχεία 

επικοινωνίας σχετικά με τους αντίστοιχους εκπροσώπους τους (συμπεριλαμβανομένων μέσω χρήσης 
της Πύλης του HPE Partner Ready) («Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας») που θα χρησιμοποιηθούν για 
(i) τιμολόγηση, χρέωση και άλλα επιχειρηματικά αιτήματα, (ii) πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
Υπηρεσιών, (iii) τη διαχείριση των συμβάσεων και σχετικών εργασιών. Η HPE θα χρησιμοποιεί επίσης 
τα στοιχεία επικοινωνίας εργασίας για να στέλνει ανακοινώσεις μέσω email σε εκπροσώπους του 
Συνεργάτη. Αυτές οι επικοινωνίες περιορίζονται σε: 

4.1.1  μηνύματα επιχειρησιακού και διοικητικού χαρακτήρα που σχετίζονται με το χώρο 
καναλιού της HPE ή μηνύματα σχετικά με την κατάσταση και τη χρήση της πύλης του 
HPE Partner Ready· 
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4.1.2 τακτικές (εβδομαδιαίες ή μηνιαίες) ανακοινώσεις επιχειρηματικής ευαισθητοποίησης 
(ενημερωτικά δελτία) σχετικές με τους συνεργάτες της HPE· 

4.1.3 περιστασιακές ανακοινώσεις που σχετίζονται με συγκεκριμένες πωλήσεις και λειτουργίες 
μάρκετινγκ της HPE ή καμπάνιες που ενδέχεται να ωφελήσουν τον πελάτη του 
συνεργάτη· 

4.1.4 κοινοποιήσεις πιστοποίησης και εκμάθησης που επηρεάζουν την κατάσταση του 
συνεργάτη ενός εκπροσώπου στο πρόγραμμα HPE Partner Ready ή 

4.1.5 προσκλήσεις για απάντηση σε έρευνες σχετικά με το πρόγραμμα HPE Partner Ready 
Program. 

 

Κάθε μέρος οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις αντίστοιχες πολιτικές 
ιδιωτικού απορρήτου του σχετικά με την Επεξεργασία των Στοιχείων επικοινωνίας εργασίας και να 
χρησιμοποιεί τα Στοιχεία επικοινωνίας εργασίας μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στην 
παρούσα ενότητα 4.1.  

 
4.2. Όπου συμμορφώνονται με το ισχύον δίκαιο, η HPE και ο συνεργάτης του HPE Partner Ready μπορούν 

να γνωστοποιούν μεταξύ τους τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που αφορούν τους αντίστοιχους 
Πελάτες τους προς χρήση από τον παραλήπτη, για τους εξής σκοπούς: 

 
4.2.1.1. την αποστολή μηνυμάτων σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες προς Πελάτες· 
4.2.1.2. την εγγραφή Πελατών για υποστήριξη σε σχέση με υπηρεσίες ή προϊόντα· 
4.2.1.3. την επικοινωνία με τον Πελάτη σχετικά με την ανανέωση των συμβάσεων·  
4.2.1.4. την επιβεβαίωση του εάν οι δραστηριότητες μάρκετινγκ που διεξάγονται από ή για 

λογαριασμό του άλλου μέρους έχουν οδηγήσει σε παραγωγή συστάσεων για σκοπούς 
πωλήσεων και σε σχετικές δραστηριότητες διαχείρισης παραγωγής συστάσεων·  

4.2.1.5. την απόδειξη της εκπλήρωσης των απαιτήσεων του προγράμματος HPE Partner Ready 
ή τη συμμόρφωση με τις δραστηριότητες πληρωμής παροχών της HPE ή  

4.2.1.6. την επικοινωνία ανατροφοδότησης με Πελάτες που προσδιορίστηκαν από την HPE ή τον 
συνεργάτη του HPE Partner Ready ως ευκαιρίες πωλήσεων (οι «Σκοποί»). 

 
4.3 Τα μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι θα επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ως 

Υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και θα τηρούν σε κάθε στιγμή όλες τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους 
σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο ιδιωτικού απορρήτου και σύμφωνα με τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου 
τους.  

4.4 Ανεξάρτητα από το ρόλο του συνεργάτη του HPE Partner Ready ως Υπεύθυνου επεξεργασίας σε αυτό 
το πλαίσιο, ο συνεργάτης του HPE Partner Ready απαγορεύεται να διατηρεί, να χρησιμοποιεί, να 
αποκαλύπτει (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σε αντάλλαγμα χρηματικής ή άλλης πολύτιμης 
αντιπαροχής) τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για σκοπούς διαφορετικούς από τους Σκοπούς, 
εκτός εάν και έως ότου έχει εξακριβώσει ότι η επεξεργασία για άλλο σκοπό βασίζεται σε κατάλληλη νόμιμη 
βάση και τα μέρη έχουν συμφωνήσει γραπτώς για οποιονδήποτε πρόσθετο σκοπό. Ο συνεργάτης του 
HPE Partner Ready πιστοποιεί ότι κατανοεί τους περιορισμούς σε αυτήν την ενότητα 4.4 και ότι θα 
συμμορφώνεται με αυτούς. 

4.5 Εάν και στο βαθμό που η γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από το ένα μέρος στο άλλο 
για τους Σκοπούς απαιτεί τη διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε μία χώρα που δεν είναι 
εγκεκριμένη τρίτη χώρα, ενσωματώνεται στην παρούσα η Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας 
προς Υπεύθυνο επεξεργασίας της ΕΕ και κάθε μέρος θα διασφαλίσει ότι οι αντίστοιχοι συνεργάτες τους 
συμμορφώνονται με (κατά περίπτωση) τις υποχρεώσεις ενός Εξαγωγέα Δεδομένων ή Εισαγωγέα 
Δεδομένων (όπως ορίζεται στην Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας προς Υπεύθυνο 
επεξεργασίας της ΕΕ). Στο βαθμό που υπάρχει οποιαδήποτε αντίθεση μεταξύ των όρων της παρούσας 
Σύμβασης και της Πρότυπης Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας προς Υπεύθυνο επεξεργασίας της ΕΕ, 
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η Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την επεξεργασία της ΕΕ θα 
υπερισχύει.  Κατά την ερμηνεία της Πρότυπης Σύμβασης Υπεύθυνου επεξεργασίας προς Υπεύθυνο 
επεξεργασίας της ΕΕ, ο όρος «Κράτος Μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων», 
θα ερμηνεύεται για να σημαίνει (κατά περίπτωση) την Ελβετία ή ένα Κράτος Μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ στο 
οποίο έχει την έδρα του ο εξαγωγέας δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οποιεσδήποτε 
ζημίες που υπέστησαν από οποιοδήποτε μέρος ή τους συνεργάτες του στα πλαίσια μιας Πρότυπης 
Σύμβασης Υπεύθυνου Επεξεργασίας προς Υπεύθυνου επεξεργασίας της ΕΕ, θα αντιμετωπίζονται σαν 
να τις είχαν υποστεί η HPE ή ο συνεργάτης του HPE Partner Ready αντίστοιχα και θα πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να ανακτηθούν από την HPE ή το συνεργάτη του HPE Partner Ready, με την επιφύλαξη 
οποιωνδήποτε περιορισμών στην ευθύνη του συμβαλλόμενου μέρους δυνάμει της Σύμβασης. Κανένα 
στοιχείο στην παρούσα ενότητα 4.5 δεν περιορίζει την ευθύνη οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη 
σε σχέση με μια απαίτηση από ένα Υποκείμενο Δεδομένων στο πλαίσιο της Πρότυπης Σύμβασης 
Υπεύθυνου επεξεργασίας προς Υπεύθυνο επεξεργασίας της ΕΕ.   

4.6 Στο αίτημα της HPE και του συνεργάτη του HPE Partner Ready, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
εξασφαλίσουν ότι οι σχετικοί συνεργάτες τους θα υπογράψουν την Πρότυπη Σύμβαση Υπεύθυνου 
επεξεργασίας προς Υπεύθυνο επεξεργασίας της ΕΕ, όπου κρίνεται απαραίτητο από οποιοδήποτε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη να συμμορφωθεί με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες ή τον ισχύοντα νόμο 
ιδιωτικού απορρήτου. 

4.7 Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα βήματα για να διασφαλιστεί ότι οι διαβιβάσεις δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα του ΕΟΧ είναι νόμιμες - για παράδειγμα, υπογραφή πρότυπης σύμβασης της 
ΕΕ από Υπεύθυνο επεξεργασίας σε Υπεύθυνο επεξεργασίας, για να ληφθεί υπόψη το ότι το Ηνωμένο 
Βασίλειο παύει να είναι μέλος της ΕΕ, λόγω οποιασδήποτε ακύρωσης ή τροποποίησης της πρότυπης 
σύμβασης της ΕΕ, επειδή ο Ανατεθειμένος ή οι συνεργάτες του πρέπει να προβούν σε πρόσθετη 
αξιολόγηση της επάρκειας προστασίας σε μία τρίτη χώρα και να προσδιορίσουν συμπληρωματικά μέτρα 
για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΟΧ ή επειδή 
καθίσταται απαραίτητο για τον Ανατεθειμένο ή τον Εκτελούντα την επεξεργασία να βασίζονται σε άλλα 
κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για τη διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΕΟΧ σύμφωνα 
με το άρθρο 46 του ΓΚΠΔ ή των απαιτήσεων διαβίβασης σύμφωνα με άλλους Νόμους περί Ιδιωτικού 
Απορρήτου - ο Εκτελών την επεξεργασία συμφωνεί να λάβει τα πρόσθετα μέτρα που ο Ανατεθειμένος θα 
απαιτήσει εύλογα από αυτή την άποψη. 

 

 
  

 

 



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Φεβρουαρίου 2010 

σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 593] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(2010/87/ΕΕ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ 
βουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσι 
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4 της οδηγίας αυτής, 

Ύστερα από διαβούλευση με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να 
μεριμνούν ώστε η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρα 
κτήρα προς τρίτη χώρα να πραγματοποιείται μόνον αν η 
χώρα αυτή εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων και αν οι νόμοι των κρατών μελών που 
συνάδουν με τις λοιπές διατάξεις της οδηγίας έχουν τηρηθεί 
πριν από τη διαβίβαση. 

(2) Ωστόσο, το άρθρο 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
ορίζει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να επιτρέπει μία ή πλεί 
ονες διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς 
τρίτη χώρα η οποία δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο 
προστασίας, εφόσον παρέχονται ορισμένες εγγυήσεις. Οι εν 
λόγω εγγυήσεις μπορούν ειδικότερα να απορρέουν από 
κατάλληλες συμβατικές ρήτρες. 

(3) Σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, το επίπεδο προστασίας 
των δεδομένων σταθμίζεται λαμβανομένων υπόψη όλων των 
περιστάσεων που επηρεάζουν μια διαβίβαση ή κατηγορία 
διαβιβάσεων δεδομένων. Η ομάδα εργασίας για την προστα 
σία των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει της εν λόγω οδη 
γίας, έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές προκειμένου να 
διευκολύνει την αξιολόγηση αυτή. 

(4) Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες θα πρέπει να αφορούν 
μόνο την προστασία των δεδομένων. Συνεπώς, ο εξαγωγέας 
και ο εισαγωγέας δεδομένων είναι ελεύθεροι να συμπεριλά 
βουν και άλλες ρήτρες εμπορικού χαρακτήρα τις οποίες 
θεωρούν κατάλληλες για τη σύμβαση, εφόσον δεν αντιφά 
σκουν με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. 

(5) Η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να θίγει τις εθνικές άδειες 
που δύνανται να χορηγούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
εθνικές διατάξεις εφαρμογής του άρθρου 26 παράγραφος 
2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Η μόνη συνέπεια της παρούσας 
απόφασης θα πρέπει να είναι η απαίτηση από τα κράτη μέλη 
να μην αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι οι τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες που περιλαμβάνει παρέχουν επαρκείς 
εγγυήσεις και, επομένως, δεν θα πρέπει να έχει καμία συνέ 
πεια σε άλλες συμβατικές ρήτρες. 

(6) Η απόφαση 2002/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Δεκεμ 
βρίου 2001, σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες 
χώρες βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( 2 ), εκδόθηκε για να 
διευκολύνει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι εγκατεστημένος 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε εκτελούντα επεξεργασία εγκατε 
στημένο σε τρίτη χώρα η οποία δεν παρέχει επαρκές επίπεδο 
ασφάλειας. 

(7) Σημαντική εμπειρία αποκτήθηκε μετά την έκδοση της από 
φασης 2002/16/ΕΚ. Εξάλλου, η έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή των αποφάσεων για τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες όσον αφορά τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτες χώρες ( 3 ) φανέρωσε ότι υπάρχει αυξα 
νόμενο ενδιαφέρον για την προώθηση της χρήσης τυποποι 
ημένων συμβατικών ρητρών για διεθνείς διαβιβάσεις δεδομέ 
νων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες που δεν παρέ 
χουν επαρκές επίπεδο προστασίας. Εξάλλου, οι ενδιαφερόμε 
νοι υπέβαλαν προτάσεις με στόχο την επικαιροποίηση των 
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που ορίζονται στην από 
φαση 2002/16/ΕΚ ώστε, αφενός, να ληφθεί υπόψη η 
ραγδαία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των δραστηριο 
τήτων επεξεργασίας δεδομένων σε παγκόσμια κλίμακα και, 
αφετέρου, να αντιμετωπιστούν ορισμένα ζητήματα που δεν 
καλύφθηκαν από εκείνη την απόφαση ( 4 ).
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( 1 ) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31. 

( 2 ) ΕΕ L 6 της 10.1.2002, σ. 52. 
( 3 ) SEC(2006) 95 της 20.1.2006. 
( 4 ) International Chamber of Commerce (ICC), Japan Business Council 

in Europe (JBCE), EU Committee of the American Chamber of Com
merce in Belgium (Amcham), και Federation of European Direct 
Marketing Associations (FEDMA).



(8) Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης θα πρέπει να 
περιορίζεται στη διαπίστωση ότι οι ρήτρες που θεσπίζει 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από έναν υπεύθυνο επεξεργα 
σίας εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να 
υπάρξουν επαρκείς εγγυήσεις, κατά την έννοια του άρθρου 
26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, για τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντα επεξεργα 
σία εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. 

(9) Η παρούσα απόφαση δεν πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη 
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυ 
νους επεξεργασίας εγκατεστημένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
προς υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο 
γής της απόφασης 2001/497/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης 
Ιουνίου 2001, σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προς τρίτες χώρες, βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ ( 1 ). 

(10) Η παρούσα απόφαση πρέπει να υλοποιεί την υποχρέωση που 
προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 της οδηγίας 
95/46/ΕΚ και να μην προδικάζει το περιεχόμενο των συμ 
βάσεων ή δικαιοπραξιών που έχουν συναφθεί βάσει αυτής 
της διάταξης. Ωστόσο, ορισμένες από τις τυποποιημένες 
συμβατικές ρήτρες, ιδίως οι σχετικές με τις υποχρεώσεις 
του εξαγωγέα δεδομένων, θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά 
τις διατάξεις που μπορούν να περιέχονται σε σύμβαση 
μεταξύ ενός υπεύθυνου και ενός εκτελούντος επεξεργασία. 

(11) Οι αρχές ελέγχου των κρατών μελών διαδραματίζουν καθο 
ριστικό ρόλο σε αυτόν τον συμβατικό μηχανισμό διασφαλί 
ζοντας την ικανοποιητική προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα μετά τη διαβίβαση. Στις εξαιρετικές περι 
πτώσεις που οι εξαγωγείς των δεδομένων αρνούνται ή δεν 
είναι σε θέση να καθοδηγήσουν δεόντως τον εισαγωγέα 
δεδομένων, με άμεσο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας 
στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, οι τυπο 
ποιημένες συμβατικές ρήτρες θα πρέπει να επιτρέπουν στις 
αρχές ελέγχου να ασκούν ελέγχους στους εισαγωγείς των 
δεδομένων και στους υπεργολάβους επεξεργασίας και, 
κατά περίπτωση, να λαμβάνουν αποφάσεις δεσμευτικές για 
τα πρόσωπα αυτά. Οι αρχές ελέγχου πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να απαγορεύουν ή να αναστέλλουν μια διαβίβαση 
ή κατηγορία διαβιβάσεων δεδομένων που βασίζεται στις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες στις εξαιρετικές εκείνες 
περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνεται ότι μια διαβίβαση 
πραγματοποιούμενη σε συμβατική βάση ενδέχεται να έχει 
σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις και τις υπο 
χρεώσεις που παρέχουν ικανοποιητική προστασία στο πρό 
σωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. 

(12) Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες θα πρέπει να προβλέ 
πουν τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που πρέπει 
να εφαρμόζουν οι εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα η οποία δεν παρέχει 
ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, ούτως ώστε να διασφα 
λίζουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων 

που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των προς προ 
στασία δεδομένων. Τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να προ 
βλέπουν στη σύμβαση τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα 
οποία, λαμβανομένου υπόψη του εφαρμοστέου δικαίου περί 
προστασίας των δεδομένων, του τεχνολογικού επιπέδου και 
του κόστους εφαρμογής τους, είναι αναγκαία για την προ 
στασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την 
τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την τυχαία απώλεια, την 
αλλοίωση, τη μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρό 
σβαση ή από οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργα 
σίας. 

(13) Για να διευκολυνθούν οι ροές δεδομένων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, είναι ευκταίο οι εκτελούντες επεξεργασία οι οποίοι 
παρέχουν υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων σε πολλούς 
υπεύθυνους επεξεργασίας δεδομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση να έχουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν τα ίδια τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας ανεξαρτήτως του κράτους 
μέλους από το οποίο γίνεται η διαβίβαση των δεδομένων, 
ιδίως στις περιπτώσεις όπου ο εισαγωγέας δεδομένων λαμ 
βάνει δεδομένα για περαιτέρω επεξεργασία από διαφορετικές 
εγκαταστάσεις του εξαγωγέα δεδομένων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οπότε πρέπει να εφαρμόζεται το δίκαιο του αναφε 
ρόμενου στις συμβατικές ρήτρες κράτους μέλους εγκατάστα 
σης. 

(14) Κρίνεται σκόπιμο να καθοριστούν τα ελάχιστα πληροφοριακά 
στοιχεία τα οποία οφείλουν να προσδιορίζουν τα συμβαλλό 
μενα μέρη στη σύμβαση που διέπει τη διαβίβαση. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα να εξειδικεύουν τις 
πληροφορίες τις οποίες οφείλουν να παρέχουν τα συμβαλ 
λόμενα μέρη. Η εφαρμογή της παρούσας απόφασης πρέπει 
να επανεξεταστεί με βάση την πείρα που θα αποκτηθεί. 

(15) Ο εισαγωγέας δεδομένων πρέπει να επεξεργάζεται τα διαβι 
βαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για λογα 
ριασμό του εξαγωγέα δεδομένων και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στις ρήτρες. Ειδι 
κότερα, ο εισαγωγέας δεδομένων δεν θα πρέπει να αποκαλύ 
πτει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, χωρίς 
την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εξαγωγέα δεδο 
μένων. Ο τελευταίος, καθ’ όλη τη διάρκεια της παροχής 
υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, πρέπει να υποδεικνύει 
στον εισαγωγέα δεδομένων να επεξεργάζεται τα δεδομένα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του, το εφαρμοστέο δίκαιο περί 
προστασίας των δεδομένων και τις υποχρεώσεις που περιέχο 
νται στις ρήτρες. 

(16) Στην έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων όσον 
αφορά τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβί 
βαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 
συνιστάται η θέσπιση κατάλληλων τυποποιημένων συμβατι 
κών ρητρών για τις επακόλουθες διαβιβάσεις από έναν εκτε 
λούντα επεξεργασία δεδομένων εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα 
σε άλλον εκτελούντα επεξεργασία (υπεργολαβία επεξεργα 
σίας), ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των επιχειρημα 
τικών πρακτικών που τείνουν προς μια περισσότερο παγκο 
σμιοποιημένη δραστηριότητα επεξεργασίας.
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( 1 ) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 19.



(17) Η παρούσα απόφαση πρέπει να περιέχει ειδικές τυποποι 
ημένες συμβατικές ρήτρες σχετικά με την υπεργολαβία επε 
ξεργασίας, από έναν εκτελούντα επεξεργασία εγκατεστημένο 
σε τρίτη χώρα (ο εισαγωγέας δεδομένων), των υπηρεσιών 
επεξεργασίας που παρέχει σε άλλους εκτελούντες επεξεργα 
σία (υπεργολάβους επεξεργασίας) εγκατεστημένους σε τρίτες 
χώρες. Επιπλέον, η παρούσα απόφαση πρέπει να καθορίζει 
τους όρους που θα πρέπει να πληροί η υπεργολαβία επε 
ξεργασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι τα διαβιβαζόμενα δεδο 
μένα προσωπικού χαρακτήρα εξακολουθούν να προστατεύο 
νται παρά τη διαβίβασή τους σε υπεργολάβο επεξεργασίας. 

(18) Εξάλλου, η υπεργολαβία πρέπει να συνίσταται μόνο στις 
πράξεις που συμφωνήθηκαν στη σύμβαση μεταξύ του εισα 
γωγέα και του εξαγωγέα δεδομένων και να ενσωματώνει τις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που προβλέπονται στην 
παρούσα απόφαση και δεν πρέπει να παραπέμπει σε διαφο 
ρετικές πράξεις ή σκοπούς επεξεργασίας έτσι ώστε να τηρεί 
ται η αρχή οριοθετημένου σκοπού που ορίζεται στην οδηγία 
95/46/ΕΚ. Ακόμη, σε περίπτωση που ο υπεργολάβος επε 
ξεργασίας δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που του αναλο 
γούν όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της 
σύμβασης, ο εισαγωγέας δεδομένων θα πρέπει να παραμένει 
υπόλογος έναντι του εξαγωγέα δεδομένων. Η διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς εκτελούντες επεξερ 
γασία εγκατεστημένους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν 
θα πρέπει να επηρεάζει το γεγονός ότι οι δραστηριότητες 
επεξεργασίας θα πρέπει να διέπονται από το εφαρμοστέο 
δίκαιο προστασίας των δεδομένων. 

(19) Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες πρέπει να είναι εκτελε 
στές όχι μόνο από τους φορείς που είναι συμβαλλόμενα 
μέρη, αλλά και από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται 
τα δεδομένα, ιδίως όταν τα πρόσωπα αυτά υφίστανται 
ζημία λόγω αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων. 

(20) Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να 
δικαιούται να ασκήσει αγωγή και, ενδεχομένως, να λάβει 
αποζημίωση από τον εξαγωγέα δεδομένων που είναι ο υπεύ 
θυνος επεξεργασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα. Κατ’ εξαίρεση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει επίσης να δικαιούται να 
ασκήσει αγωγή και, ενδεχομένως, να λάβει αποζημίωση 
από τον εισαγωγέα δεδομένων εξαιτίας αθέτησης εκ μέρους 
του τελευταίου ή του υπεργολάβου επεξεργασίας κάποιας 
από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
της ρήτρας 3, σε περίπτωση που ο εξαγωγέας δεδομένων 
έπαυσε να υφίσταται από πραγματική ή νομική άποψη ή 
κατέστη αφερέγγυος. Κατ’ εξαίρεση, το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα θα πρέπει επίσης να δικαιούται να 
ασκήσει αγωγή και, ενδεχομένως, να λάβει αποζημίωση από 
τον υπεργολάβο επεξεργασίας στις περιπτώσεις που τόσο ο 
εξαγωγέας όσο και ο εισαγωγέας δεδομένων έχουν παύσει να 
υφίστανται από πραγματική ή νομική άποψη ή κατέστησαν 
αφερέγγυοι. Η αστική ευθύνη του υπεργολάβου επεξεργα 
σίας θα πρέπει να περιορίζεται στις δικές του δραστηριότη 
τες επεξεργασίας βάσει των συμβατικών ρητρών. 

(21) Σε περίπτωση που μεταξύ του προσώπου στο οποίο αναφέ 
ρονται τα δεδομένα, που επικαλείται τη ρήτρα δικαιούχου 

τρίτου, και του εισαγωγέα δεδομένων, ανακύψει διαφορά 
που δεν επιλύεται με φιλικό διακανονισμό, ο εισαγωγέας 
δεδομένων θα πρέπει να προσφέρει στο πρόσωπο στο 
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επιλογή μεταξύ διαμεσολά 
βησης και δικαστικής επίλυσης. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα θα έχει πραγματικά την επιλογή 
στο μέτρο που θα μπορεί να διαθέτει αξιόπιστα και αναγνω 
ρισμένα συστήματα διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση από 
τις αρχές ελέγχου προστασίας δεδομένων του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδο 
μένων πρέπει να αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα, όταν οι 
αρχές παρέχουν τέτοια υπηρεσία. 

(22) Η σύμβαση θα πρέπει να διέπεται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδο 
μένων και το οποίο επιτρέπει σε δικαιούχο τρίτο να ζητήσει 
την εκτέλεση της σύμβασης. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέ 
ρονται τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να εκπροσωπούνται 
από ενώσεις ή άλλους φορείς εάν το επιθυμούν και εφόσον 
επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο. Το ίδιο δίκαιο θα πρέπει 
επίσης να διέπει τις διατάξεις σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων που περιλαμβάνονται σε κάθε σύμβαση που 
συνάπτεται με υπεργολάβο επεξεργασίας και αφορά την 
υπεργολαβία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας των προσω 
πικών δεδομένων που διαβιβάζονται από τον εξαγωγέα στον 
εισαγωγέα δεδομένων βάσει των συμβατικών ρητρών. 

(23) Δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται μόνο σε 
περίπτωση εκχώρησης από εκτελούντα επεξεργασία εγκατε 
στημένο σε τρίτη χώρα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε 
υπεργολάβο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που εκτελών επεξεργασία εγκα 
τεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο οποίος πραγματοποιεί 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας εγκατεστημένου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκχωρεί τις δραστηριότητες επεξεργασίας 
σε υπεργολάβο επεξεργασίας εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα. 
Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
λάβουν ή όχι υπόψη το γεγονός ότι οι αρχές και διασφαλί 
σεις των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που αναφέρο 
νται στην παρούσα απόφαση εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν 
για την ανάθεση του έργου σε υπεργολάβο επεξεργασίας 
εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή επαρ 
κούς προστασίας των δικαιωμάτων των προσώπων τα προ 
σωπικά δεδομένα των οποίων διαβιβάζονται στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων υπεργολαβίας. 

(24) Η ομάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που 
συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, 
εξέδωσε γνώμη σχετικά με το επίπεδο προστασίας που προ 
βλέπεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που επισυ 
νάπτονται στην παρούσα απόφαση. Η γνώμη αυτή ελήφθη 
υπόψη κατά την κατάρτιση της παρούσας απόφασης. 

(25) Η απόφαση 2002/16/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. 

(26) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση συνά 
δουν με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του 
άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα θεωρείται ότι παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την προ 
στασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών των προσώπων, καθώς και για την άσκηση των σχετικών 
δικαιωμάτων, όπως επιβάλλει το άρθρο 26 παράγραφος 2 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο το ικανοποιητικό επίπεδο της 
προστασίας που παρέχουν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 
που παρατίθενται στο παράρτημα όσον αφορά τη διαβίβαση δεδο 
μένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία. Δεν 
επηρεάζει την εφαρμογή άλλων εθνικών διατάξεων εφαρμογής της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ που αφορούν την επεξεργασία δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα στα κράτη μέλη. 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στη διαβίβαση δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνους επεξεργασίας εγκατεστημένους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αποδέκτες εγκατεστημένους εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι ενεργούν αποκλειστικά ως εκτελού 
ντες επεξεργασία. 

Άρθρο 3 

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

α) ως «ειδικές κατηγορίες δεδομένων» νοούνται τα δεδομένα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 95/46/ΕΚ· 

β) ως «αρχή ελέγχου» νοείται η αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
28 της οδηγίας 95/46/ΕΚ· 

γ) ως «εξαγωγέας δεδομένων» νοείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο 
οποίος διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· 

δ) ως «εισαγωγέας δεδομένων» νοείται ο εκτελών επεξεργασία που 
είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα και ο οποίος συμφωνεί να 
παραλάβει από τον εξαγωγέα δεδομένων δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που προορίζονται, μετά τη διαβίβαση, για επεξερ 
γασία για λογαριασμό του εξαγωγέα, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, και 
ο οποίος δεν υπόκειται σε μηχανισμό τρίτης χώρας που δια 
σφαλίζει ικανοποιητική προστασία, κατά την έννοια του άρθρου 
25 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ· 

ε) ως «υπεργολάβος επεξεργασίας» νοείται κάθε εκτελών επεξερ 
γασία τον οποίο προσλαμβάνει ο εισαγωγέας δεδομένων ή οποι 
οσδήποτε άλλος υπεργολάβος επεξεργασίας του εισαγωγέα, ο 
οποίος συμφωνεί να λάβει από τον εισαγωγέα δεδομένων ή από 
οποιονδήποτε άλλο υπεργολάβο επεξεργασίας του εισαγωγέα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προορίζονται αποκλει 
στικά για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πρόκειται να 
εκτελεστούν για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων μετά τη 
διαβίβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες του τελευταίου, με τις 
τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που αναγράφονται στο 

παράρτημα, καθώς και με τους όρους της γραπτής σύμβασης 
σχετικά με την υπεργολαβία· 

στ) ως «εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων» νοείται 
η νομοθεσία που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες των ατόμων, και ιδίως το δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής τους ζωής από την επεξεργασία δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα, η οποία εφαρμόζεται σε υπεύθυνο επεξερ 
γασίας δεδομένων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατε 
στημένος ο εξαγωγέας δεδομένων· 

ζ) Ως «τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας» νοούνται τα 
μέτρα που στοχεύουν στην προστασία των δεδομένων προσω 
πικού χαρακτήρα από την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την 
τυχαία απώλεια, την αλλοίωση, τη μη εξουσιοδοτημένη κοινο 
ποίηση ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη 
διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και στην προστασία 
από κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας. 

Άρθρο 4 

1. Με την επιφύλαξη των εξουσιών τους να λαμβάνουν μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλίζουν την τήρηση των εθνικών διατάξεων 
που εκδίδονται σύμφωνα με τα κεφάλαια II, III, V και VI της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν 
να ασκούν τις υφιστάμενες εξουσίες τους για να απαγορεύουν ή να 
αναστέλλουν τη ροή δεδομένων προς τρίτες χώρες προκειμένου να 
προστατεύουν τα φυσικά πρόσωπα από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες: 

α) τεκμηριώνεται ότι η νομοθεσία στην οποία υπόκειται ο εισαγω 
γέας δεδομένων ή ο υπεργολάβος επεξεργασίας τον υποχρεώνει 
να παρεκκλίνει από το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των 
δεδομένων πέραν των αναγκαίων σε μια δημοκρατική κοινωνία 
ορίων, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, στην 
περίπτωση που η υποχρέωση αυτή ενδέχεται να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στις εγγυήσεις που παρέχονται από το 
εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και τις τυπο 
ποιημένες συμβατικές ρήτρες· 

β) αρμόδια αρχή απέδειξε ότι ο εισαγωγέας δεδομένων ή ο υπερ 
γολάβος επεξεργασίας δεν τήρησε τις τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες του παραρτήματος· ή 

γ) υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ότι οι τυποποιημένες συμβατικές 
ρήτρες του παραρτήματος δεν τηρούνται ή δεν θα τηρηθούν 
και ότι η συνέχιση της διαβίβασης θα δημιουργήσει άμεσο κίν 
δυνο πρόκλησης σοβαρής ζημίας στα πρόσωπα στα οποία ανα 
φέρονται τα δεδομένα. 

2. Η απαγόρευση ή αναστολή που προβλέπεται στην παράγραφο 
1 αίρεται αμέσως μόλις παύσουν να υφίστανται οι λόγοι που την 
προκάλεσαν. 

3. Τα κράτη μέλη, όταν λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τις παρα 
γράφους 1 και 2, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την Επιτροπή, η 
οποία διαβιβάζει την πληροφορία στα υπόλοιπα κράτη μέλη.

EL L 39/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.2.2010



Άρθρο 5 

Η Επιτροπή αξιολογεί την εφαρμογή της παρούσας απόφασης βάσει 
των διαθέσιμων πληροφοριών, τρία έτη μετά την έκδοσή της. Υπο 
βάλλει έκθεση των πορισμάτων της στην επιτροπή που έχει συστά 
θηκε βάσει του άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/ΕΚ. Στην έκθεση 
συμπεριλαμβάνεται κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα μπορούσε να 
επηρεάσει την εκτίμηση σχετικά με την επάρκεια των τυποποιημένων 
συμβατικών ρητρών του παραρτήματος, καθώς και κάθε στοιχείο 
από το οποίο προκύπτει ότι η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με 
μεροληπτικό τρόπο. 

Άρθρο 6 

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε εφαρμογή στις 15 Μαΐου 2010. 

Άρθρο 7 

1. Η απόφαση 2002/16/ΕΚ καταργείται από τις 15 Μαΐου 
2010. 

2. Κάθε σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ εξαγωγέα και εισα 
γωγέα δεδομένων σύμφωνα με την απόφαση 2002/16/ΕΚ πριν από 
τις 15 Μαΐου 2010 παραμένει πλήρως σε ισχύ και παράγει απο 

τελέσματα για όσο διάστημα παραμένουν αμετάβλητες οι διαβιβά 
σεις και οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που αποτελούν το 
αντικείμενο της σύμβασης και εξακολουθούν να διαβιβάζονται 
μεταξύ των συμβαλλομένων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που καλύπτονται από την παρούσα απόφαση εφαρμογής. Αν οι 
συμβαλλόμενοι αποφασίσουν να επιφέρουν σχετικές τροποποιήσεις 
ή να εκχωρήσουν τις δραστηριότητες επεξεργασίας που αποτελούν 
αντικείμενο της σύμβασης, υποχρεούνται να συνάψουν νέα σύμβαση 
σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που περιλαμβά 
νονται στο παράρτημα. 

Άρθρο 8 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2010. 

Για την Επιτροπή 

Jacques BARROT 
Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ (ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ) 

Για τους σκοπούς του άρθρου 26 παράγραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες οι οποίες δεν εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των 
δεδομένων 

Επωνυμία του οργανισμού που εξάγει τα δεδομένα: ...................................................................................................................................... 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................................................................................ 

Τηλ.: .............................................................. Φαξ: ..............................................................Ηλ. ταχ.: .............................................................. 

Άλλα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του οργανισμού 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

(ο εξαγωγέας δεδομένων) 

και 

Επωνυμία του οργανισμού που εισάγει τα δεδομένα: .................................................................................................................................... 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................................................................................ 

Τηλ.: .............................................................. Φαξ: ..............................................................Ηλ. ταχ.: .............................................................. 

Άλλα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του οργανισμού 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

(ο εισαγωγέας δεδομένων) 

Φερόμενοι στο εξής ως «ο συμβαλλόμενος» όταν πρόκειται για έκαστο μεμονωμένα και «οι συμβαλλόμενοι» όταν είναι από 
κοινού. 

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ σχετικά με τις ακόλουθες συμβατικές ρήτρες (στο εξής «οι ρήτρες») προκειμένου να παράσχουν επαρκείς 
εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των προσώπων 
κατά τη διαβίβαση, από τον εξαγωγέα δεδομένων προς τον εισαγωγέα δεδομένων, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
ορίζονται στο προσάρτημα 1. 

Ρήτρα 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς των ρητρών: 

α) οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «ειδικές κατηγορίες δεδομένων», «επεξεργασία», «υπεύθυνος της επεξεργασίας», 
«εκτελών την επεξεργασία», «πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα» και «αρχή ελέγχου» έχουν την ίδια έννοια όπως 
και στην οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών ( 1 ). 

β) ως «εξαγωγέας δεδομένων» νοείται ο υπεύθυνος επεξεργασίας ο οποίος διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα· 

γ) ως «εισαγωγέας δεδομένων» νοείται ο εκτελών επεξεργασία ο οποίος συμφωνεί να παραλάβει από τον εξαγωγέα δεδομένων 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προορίζονται για επεξεργασία για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων μετά τη 
διαβίβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες του και τους όρους των ρητρών, και ο οποίος δεν υπόκειται σε μηχανισμό τρίτης χώρας 
που εξασφαλίζει επαρκή προστασία κατά την έννοια του άρθρου 25 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ·
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δ) ως «υπεργολάβος επεξεργασίας» νοείται κάθε εκτελών επεξεργασία τον οποίο προσλαμβάνει ο εισαγωγέας δεδομένων ή 
οποιοσδήποτε άλλος υπεργολάβος επεξεργασίας του εισαγωγέα δεδομένων και ο οποίος συμφωνεί να λάβει από τον 
εισαγωγέα δεδομένων ή από οποιονδήποτε άλλο υπεργολάβο επεξεργασίας του εισαγωγέα δεδομένων δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που προορίζονται αποκλειστικά για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που πρόκειται να εκτελεστούν για λογα 
ριασμό του εξαγωγέα δεδομένων μετά τη διαβίβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες του, με τους όρους των ρητρών, καθώς και με 
τους όρους της γραπτής σύμβασης υπεργολαβίας· 

ε) ως «εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων» νοείται η νομοθεσία που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες των ατόμων, και, ιδίως, το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής από την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία εφαρμόζεται σε υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων· 

στ) ως «τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας» νοούνται τα μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων προ 
σωπικού χαρακτήρα από την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την τυχαία απώλεια, την αλλοίωση, τη μη εξουσιοδοτημένη 
κοινοποίηση ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και στην 
προστασία από κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας. 

Ρήτρα 2 

Λεπτομέρειες της διαβίβασης 

Οι λεπτομέρειες της διαβίβασης, και ιδίως οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθορίζονται, κατά περί 
πτωση, στο προσάρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των ρητρών. 

Ρήτρα 3 

Ρήτρα δικαιούχου τρίτου 

1. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί ως τρίτος δικαιούχος έναντι του εξαγωγέα 
δεδομένων την παρούσα ρήτρα, καθώς και τη ρήτρα 4 στοιχεία β) ως θ), τη ρήτρα 5 στοιχεία α) ως ε), και ζ) ως ι), τη 
ρήτρα 6 παράγραφοι 1 και 2, τη ρήτρα 7, τη ρήτρα 8 παράγραφος 2 και τις ρήτρες 9 έως 12. 

2. Το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί έναντι του εισαγωγέα δεδομένων την παρούσα ρήτρα, 
καθώς και τη ρήτρα 5 στοιχεία α) ως ε) και ζ), τη ρήτρα 6, τη ρήτρα 7, τη ρήτρα 8 παράγραφος 2, και τις ρήτρες 9 έως 12, 
στις περιπτώσεις που ο εξαγωγέας δεδομένων έπαυσε να υφίσταται από πραγματική ή νομική άποψη, εκτός εάν το σύνολο των 
νομικών υποχρεώσεών του εκχωρήθηκε, βάσει σύμβασης ή βάσει νόμου, σε διάδοχο οντότητα, η οποία συνεπώς αναλαμβάνει τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα δεδομένων, και έναντι του οποίου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί τις εν λόγω ρήτρες. 

3. Το άτομο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί έναντι του υπεργολάβου επεξεργασίας την παρούσα 
ρήτρα, τη ρήτρα 5 στοιχεία α) ως ε) και ζ), τη ρήτρα 6, τη ρήτρα 7, τη ρήτρα 8 παράγραφος 2, και τις ρήτρες 9 έως 12, στις 
περιπτώσεις που ο εξαγωγέας και ο εισαγωγέας δεδομένων έπαυσαν να υφίστανται από πραγματική ή νομική άποψη ή κατέ 
στησαν αφερέγγυοι, εκτός εάν το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων του εξαγωγέα δεδομένων εκχωρήθηκε, βάσει σύμβασης ή 
βάσει νόμου, σε διάδοχο οντότητα, η οποία συνεπώς αναλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα δεδομένων, 
και έναντι του οποίου το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί τις εν λόγω ρήτρες. Η 
συγκεκριμένη αστική ευθύνη του υπεργολάβου επεξεργασίας περιορίζεται στις δικές του δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα 
με τις ρήτρες. 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αντιτάσσονται στην εκπροσώπηση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα από 
ένωση ή άλλο φορέα αν το πρόσωπο αυτό εκφράσει ρητά την επιθυμία και εφόσον το εθνικό δίκαιο το επιτρέπει. 

Ρήτρα 4 

Υποχρεώσεις του εξαγωγέα δεδομένων 

Ο εξαγωγέας δεδομένων συμφωνεί και εγγυάται: 

α) ότι η επεξεργασία, περιλαμβανομένης και της διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει πραγματοποιηθεί και θα 
συνεχίσει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου περί προστασίας των δεδομένων 
(και, όπου συντρέχει περίπτωση, έχει κοινοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος 
ο εξαγωγέας δεδομένων) και δεν παραβιάζει τις σχετικές διατάξεις του εν λόγω κράτους· 

β) ότι έχει υποδείξει και θα υποδεικνύει καθ’ όλη τη διάρκεια των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στον εισαγωγέα δεδομένων να επεξεργάζεται τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά για λογα 
ριασμό του εξαγωγέα δεδομένων και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων και σύμφωνα με τις 
ρήτρες·
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γ) ότι ο εισαγωγέας δεδομένων θα παρέχει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που 
καθορίζονται στο προσάρτημα 2 της παρούσας σύμβασης· 

δ) ότι, μετά την αξιολόγηση των απαιτήσεων του εφαρμοστέου δικαίου περί προστασίας των δεδομένων, τα μέτρα ασφαλείας 
είναι επαρκή για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, την τυχαία 
απώλεια, την αλλοίωση, τη μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση ή πρόσβαση, ιδίως όταν η επεξεργασία συνεπάγεται τη 
διαβίβαση δεδομένων μέσω δικτύου, καθώς και από κάθε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας, και ότι τα μέτρα αυτά 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των 
προς προστασία δεδομένων, λαμβανομένου υπόψη του τεχνολογικού επιπέδου και του κόστους εφαρμογής τους· 

ε) ότι θα διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας· 

στ) ότι, εάν η διαβίβαση αφορά ειδικές κατηγορίες δεδομένων, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει ενημερωθεί 
ή θα ενημερωθεί πριν από τη διαβίβαση ή το συντομότερο δυνατό ύστερα απ’ αυτήν ότι τα δεδομένα που το αφορούν 
ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα που δεν παρέχει ικανοποιητική προστασία κατά την έννοια της οδηγίας 95/46/ΕΚ· 

ζ) ότι θα διαβιβάζει κάθε κοινοποίηση που λαμβάνει από τον εισαγωγέα δεδομένων ή κάθε υπεργολάβο επεξεργασίας σύμφωνα 
με τη ρήτρα 5 στοιχείο β) και τη ρήτρα 8 παράγραφος 3 στην εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων αν ο εξαγωγέας 
δεδομένων αποφασίσει να συνεχίσει τη διαβίβαση ή να άρει την αναστολή· 

η) να θέσει κατόπιν αιτήσεως στη διάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα αντίγραφο των ρητρών, με 
εξαίρεση το προσάρτημα 2, και συνοπτική παρουσίαση των μέτρων ασφαλείας, καθώς και αντίγραφο κάθε σύμβασης που 
αφορά την παροχή υπηρεσιών υπεργολαβίας επεξεργασίας που πρέπει να συναφθεί σύμφωνα με τις ρήτρες, εκτός αν οι 
ρήτρες ή η σύμβαση περιέχουν εμπορικές πληροφορίες, οπότε μπορεί να αφαιρέσει τις πληροφορίες αυτές· 

θ) ότι, στην περίπτωση υπεργολαβίας επεξεργασίας, η δραστηριότητα επεξεργασίας εκτελείται σύμφωνα με τη ρήτρα 11 από 
υπεργολάβο επεξεργασίας που παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και 
τα δικαιώματα του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα όπως και ο εισαγωγέας δεδομένων βάσει των ρητρών 
αυτών· και 

ι) ότι θα εξασφαλίσει την τήρηση της ρήτρας 4 στοιχεία α) ως θ). 

Ρήτρα 5 

Υποχρεώσεις του εισαγωγέα δεδομένων ( 1 ) 

Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί και εγγυάται: 

α) ότι θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων και σύμφωνα με 
τις οδηγίες του και τις ρήτρες· αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση αυτή για οποιουσδήποτε λόγους, συμφωνεί να 
ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων για την αδυναμία του να συμμορφωθεί, οπότε ο εξαγωγέας δεδομένων 
δικαιούται να αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων και/ή να λύσει τη σύμβαση· 

β) ότι δεν έχει λόγους να πιστεύει ότι η νομοθεσία που ισχύει γι’ αυτόν τον εμποδίζει να τηρήσει τις οδηγίες που λαμβάνει από 
τον εξαγωγέα δεδομένων και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης και ότι, αν γίνει τροποποίηση της εν 
λόγω νομοθεσίας η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που προ 
βλέπονται από τις ρήτρες, θα κοινοποιεί αμέσως την αλλαγή στον εξαγωγέα δεδομένων, μόλις αυτή περιέλθει σε γνώση του, 
οπότε ο εξαγωγέας δεδομένων θα δικαιούται να αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων και/ή να λύσει τη σύμβαση· 

γ) ότι έχει λάβει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που ορίζονται στο προσάρτημα 2 πριν από την επεξεργασία των 
διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
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( 1 ) Οι δεσμευτικές απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας που ισχύουν για τον εισαγωγέα των δεδομένων και που δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο σε μια 
δημοκρατική κοινωνία μέτρο για ένα από τα συμφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, δηλαδή αν 
πρόκειται για μέτρο αναγκαίο για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του κράτους, της άμυνας, της δημόσιας ασφάλειας, της πρόληψης, διερεύνησης, 
διαπίστωσης και δίωξης παραβάσεων του ποινικού νόμου ή της δεοντολογίας των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, σημαντικού 
οικονομικού ή χρηματοοικονομικού συμφέροντος, της προστασίας του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή των δικαιωμάτων και 
ελευθεριών άλλων προσώπων, δεν έρχονται σε αντίθεση με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων δεσμευτικών 
απαιτήσεων οι οποίες δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία μέτρο είναι, μεταξύ άλλων, οι διεθνώς αναγνωρισμένες 
κυρώσεις, οι απαιτήσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων ή οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση δραστηριοτήτων 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.



δ) ότι θα ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων σχετικά με: 

i) κάθε νομικά δεσμευτικό αίτημα κοινοποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλεται από αρχή 
επιβολής του νόμου, εκτός αν υπάρχει σχετική απαγόρευση, όπως απαγόρευση συνοδευόμενη από ποινικές κυρώσεις 
για τη διατήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα αστυνομικής έρευνας· 

ii) κάθε τυχαία ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση· και 

iii) κάθε αίτημα που λαμβάνει απευθείας από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα χωρίς να τους απαντά, εκτός 
αν του έχει δοθεί η σχετική άδεια· 

ε) ότι θα ανταποκρίνεται άμεσα και με ακρίβεια σε όλα τα αιτήματα πληροφοριών του εξαγωγέα δεδομένων σχετικά με την εκ 
μέρους του επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο της διαβίβασης και ότι θα 
συμμορφώνεται με τη γνώμη της αρχής ελέγχου όσον αφορά την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων· 

στ) ότι, αιτήσει του εξαγωγέα δεδομένων, θα διαθέτει προς έλεγχο τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων προκειμένου να 
ελέγχονται οι δραστηριότητες επεξεργασίας που καλύπτονται από τις ρήτρες. Ο έλεγχος θα διενεργείται από τον εξαγωγέα 
δεδομένων ή από οργανισμό επιθεώρησης αποτελούμενο από μέλη ανεξάρτητα που διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά 
προσόντα και τα οποία θα δεσμεύονται από υποχρέωση εχεμύθειας και θα επιλέγονται από τον εξαγωγέα δεδομένων, κατά 
περίπτωση, κατόπιν συμφωνίας με την αρχή ελέγχου· 

ζ) ότι, αιτήσει του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, θα θέτει στη διάθεσή του αντίγραφο των ρητρών, η κάθε 
υφιστάμενης σύμβασης που αφορά υπεργολαβία επεξεργασίας, εκτός αν οι ρήτρες ή η σύμβαση περιέχουν εμπορικές 
πληροφορίες, οπότε θα μπορεί να αφαιρεί αυτές τις πληροφορίες, με εξαίρεση το προσάρτημα 2 το οποίο αντικαθίσταται 
από συνοπτική παρουσίαση των μέτρων ασφαλείας, εφόσον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αδυνατεί να 
λάβει αντίγραφο από τον εξαγωγέα δεδομένων· 

η) ότι, στην περίπτωση υπεργολαβίας επεξεργασίας, φροντίζει να ενημερώσει προηγουμένως τον εξαγωγέα δεδομένων και να 
λάβει τη γραπτή του συγκατάθεση· 

θ) ότι οι υπηρεσίες επεξεργασίας που παρέχει ο υπεργολάβος θα εκτελούνται σύμφωνα με τη ρήτρα 11· 

ι) ότι θα στείλει αμέσως στον εξαγωγέα δεδομένων αντίγραφο κάθε συμφωνίας υπεργολαβίας επεξεργασίας που συνάπτεται 
βάσει των ρητρών. 

Ρήτρα 6 

Ευθύνη 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι κάθε πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα το οποίο υφίσταται ζημία 
συνεπεία αθέτησης των υποχρεώσεων που αναφέρονται στη ρήτρα 3 ή στη ρήτρα 11 από έναν από τους συμβαλλόμενους ή από 
υπεργολάβο επεξεργασίας δικαιούται να λάβει αποζημίωση από τον εξαγωγέα δεδομένων για τη ζημία την οποία υπέστη. 

2. Αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αδυνατεί να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
έναντι του εξαγωγέα δεδομένων λόγω αθέτησης από τον εισαγωγέα δεδομένων ή τον υπεργολάβο επεξεργασίας του κάποιας από 
τις υποχρεώσεις τους που αναφέρονται στη ρήτρα 3 ή στη ρήτρα 11, διότι ο εξαγωγέας δεδομένων έχει παύσει να υφίσταται από 
πραγματική ή νομική άποψη ή έχει καταστεί αφερέγγυος, ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί ότι το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να ασκήσει αγωγή εναντίον του σαν να επρόκειτο για τον εξαγωγέα δεδομένων, εκτός αν 
το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων του εξαγωγέα δεδομένων εκχωρήθηκε, βάσει σύμβασης ή βάσει νόμου, σε κάποια διάδοχο 
οντότητα έναντι της οποίας το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί τα δικαιώματά του. 

Ο εισαγωγέας δεδομένων δεν μπορεί να επικαλεσθεί την αθέτηση υποχρεώσεων εκ μέρους του υπεργολάβου επεξεργασίας 
προκειμένου να αποφύγει τις δικές του ευθύνες. 

3. Αν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα αδυνατεί να αξιώσει αποζημίωση έναντι του εξαγωγέα ή του 
εισαγωγέα δεδομένων, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, λόγω αθέτησης από τον υπεργολάβο επεξεργασίας κάποιας 
από τις υποχρεώσεις του που αναφέρονται στη ρήτρα 3 ή στη ρήτρα 11, διότι τόσο ο εξαγωγέας όσο και ο εισαγωγέας 
δεδομένων έπαυσαν να υφίστανται από πραγματική ή νομική άποψη ή κατέστησαν αφερέγγυοι, ο υπεργολάβος επεξεργασίας 
συμφωνεί ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να ασκήσει αγωγή εναντίον του όσον αφορά τις δικές του 
δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα με τις ρήτρες, σαν να επρόκειτο για τον εξαγωγέα ή τον εισαγωγέα δεδομένων, εκτός αν 
το σύνολο των νομικών υποχρεώσεων του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα δεδομένων εκχωρήθηκε, βάσει σύμβασης ή βάσει νόμου, σε 
κάποια διάδοχο οντότητα έναντι της οποίας το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να επικαλεσθεί τα 
δικαιώματά του. Η αστική ευθύνη του υπεργολάβου επεξεργασίας περιορίζεται στις ίδιες δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα 
με τις παρούσες ρήτρες.
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Ρήτρα 7 

Διαμεσολάβηση και δικαιοδοσία 

1. Ο εισαγωγέας δεδομένων συμφωνεί ότι αν, βάσει των ρητρών, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα επικαλείται 
έναντι αυτού το δικαίωμα του δικαιούχου τρίτου και/ή διεκδικεί αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη, θα δεχθεί την απόφαση 
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα: 

α) να παραπέμψουν τη διαφορά στη διαμεσολάβηση ανεξάρτητου προσώπου ή, κατά περίπτωση, της αρχής ελέγχου· 

β) να παραπέμψουν τη διαφορά στα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων. 

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η επιλογή στην οποία προβαίνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
δεν θίγει τα ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου δικαιώματά του να αναζητήσει έννομη προστασία βάσει άλλων διατάξεων του 
εθνικού ή του διεθνούς δικαίου. 

Ρήτρα 8 

Συνεργασία με τις αρχές ελέγχου 

1. Ο εξαγωγέας δεδομένων συμφωνεί να καταθέσει αντίγραφο της σύμβασης στην αρχή ελέγχου, αν αυτή το ζητήσει ή αν η 
κατάθεση απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο περί προστασίας των δεδομένων. 

2. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι η αρχή ελέγχου έχει το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους στις εγκαταστάσεις του 
εισαγωγέα δεδομένων και κάθε υπεργολάβου επεξεργασίας, στον ίδιο βαθμό και με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν σε 
περίπτωση ελέγχου του εξαγωγέα δεδομένων βάσει του εφαρμοστέου δικαίου περί προστασίας των δεδομένων. 

3. Ο εισαγωγέας δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα δεδομένων σχετικά με την ύπαρξη νομοθεσίας που εφαρμόζεται 
στον ίδιο ή σε κάθε υπεργολάβο επεξεργασίας η οποία εμποδίζει τη διενέργεια ελέγχου στις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα 
δεδομένων ή κάθε υπεργολάβου επεξεργασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2. Στην περίπτωση αυτή, ο εξαγωγέας δεδομένων 
έχει το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στη ρήτρα 5 στοιχείο β). 

Ρήτρα 9 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Οι ρήτρες διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων, ήτοι .......... 

Ρήτρα 10 

Τροποποίηση της σύμβασης 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να μη μεταβάλουν ούτε να τροποποιήσουν τις ρήτρες. Αυτό δεν εμποδίζει τα συμβαλλόμενα 
μέρη να περιλάβουν, αν το κρίνουν αναγκαίο, ρήτρες εμπορικού χαρακτήρα, εφόσον αυτές δεν αντιβαίνουν στη ρήτρα. 

Ρήτρα 11 

Υπεργολαβία επεξεργασίας 

1. Ο εισαγωγέας δεδομένων δεν συνάπτει συμβάσεις υπεργολαβίας για καμία από τις πράξεις επεξεργασίας που εκτελεί για 
λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τις ρήτρες χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εξαγωγέα 
δεδομένων. Ο εισαγωγέας δεδομένων μπορεί να εκχωρήσει με υπεργολαβία τις υποχρεώσεις του βάσει των ρητρών, με τη 
συγκατάθεση του εξαγωγέα δεδομένων, μόνο μέσω γραπτής συμφωνίας την οποία συνάπτει με τον υπεργολάβο επεξεργασίας, 
η οποία επιβάλλει στον υπεργολάβο τις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που επιβάλλονται στον εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με 
τις ρήτρες ( 1 ) . Σε περίπτωση που ο υπεργολάβος επεξεργασίας δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την προστασία των 
δεδομένων βάσει της γραπτής αυτής συμφωνίας, ο εισαγωγέας δεδομένων παραμένει στο ολόκληρο υπεύθυνος για την τήρηση 
των υποχρεώσεων αυτών έναντι του εξαγωγέα δεδομένων. 

2. Η προηγούμενη γραπτή σύμβαση μεταξύ του εισαγωγέα δεδομένων και του υπεργολάβου προβλέπει επίσης ρήτρα 
δικαιούχου τρίτου όπως ορίζεται στη ρήτρα 3 για τις περιπτώσεις που το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
αδυνατεί να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ρήτρας 6, έναντι του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα δεδομένων 
διότι έπαυσαν να υφίστανται από πραγματική ή νομική άποψη ή κατέστησαν αφερέγγυοι, και το σύνολο των νομικών υπο 
χρεώσεων του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα δεδομένων δεν έχει εκχωρηθεί, βάσει σύμβασης ή βάσει νόμου, σε καμία διάδοχο 
οντότητα. Η συγκεκριμένη αστική ευθύνη του υπεργολάβου επεξεργασίας περιορίζεται στις δικές του δραστηριότητες επεξερ 
γασίας σύμφωνα με τις ρήτρες. 

3. Οι διατάξεις που αφορούν πτυχές της σύμβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και οι οποίες συνδέονται με την 
προστασία των δεδομένων όσον αφορά την υπεργολαβία επεξεργασίας διέπονται από το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας δεδομένων, ήτοι .......................................................................................................................................
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( 1 ) Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί από τον υπεργολάβο επεξεργασίας με τη συνυπογραφή της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του 
εξαγωγέα και του εισαγωγέα των δεδομένων βάσει της παρούσας απόφασης.



4. Ο εξαγωγέας δεδομένων τηρεί κατάλογο των συμφωνιών υπεργολαβίας επεξεργασίας που συνήφθησαν σύμφωνα με τις 
ρήτρες και κοινοποιήθηκαν από τον εισαγωγέα δεδομένων σύμφωνα με τη ρήτρα 5 στοιχείο ι), ο οποίος επικαιροποιείται 
τουλάχιστον άπαξ ετησίως. Ο κατάλογος τίθεται στη διάθεση της αρχής ελέγχου για την προστασία των δεδομένων του εξαγωγέα 
δεδομένων. 

Ρήτρα 12 

Υποχρέωση μετά την περάτωση των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, όταν αποπερατωθεί η παροχή των υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, ο εισα 
γωγέας δεδομένων και ο υπεργολάβος επεξεργασίας, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα δεδομένων, επιστρέφουν όλα τα διαβιβασθέντα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα αντίγραφά τους στον εξαγωγέα δεδομένων ή καταστρέφουν όλα τα δεδομένα προσω 
πικού χαρακτήρα και προσκομίζουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στον εξαγωγέα δεδομένων, εκτός εάν η νομοθεσία που ισχύει 
για τον εισαγωγέα δεδομένων δεν του επιτρέπει την επιστροφή ή την καταστροφή του συνόλου ή μέρους των διαβιβασθέντων 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγωγέας δεδομένων εγγυάται ότι θα διασφαλίσει την εμπιστευ 
τικότητα των διαβιβασθέντων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι δεν θα επεξεργαστεί περαιτέρω τα δεδομένα αυτά. 

2. Ο εισαγωγέας δεδομένων και ο υπεργολάβος επεξεργασίας εγγυώνται ότι εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας δεδομένων και/ή 
η αρχή ελέγχου, θα υποβάλουν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας δεδομένων που διαθέτουν σε έλεγχο των μέτρων που αναφέρο 
νται στην παράγραφο 1. 

Για λογαριασμό του εξαγωγέα δεδομένων: 

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως): ............................................................................................................................................................................. 

Ιδιότητα: .................................................................................................................................................................................................................... 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................................................................................ 

Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να θεωρηθεί η σύμβαση δεσμευτική (αν υπάρχουν): 

(σφραγίδα του οργανισμού) 

Υπογραφή ........................................................................................... 

Για λογαριασμό του εισαγωγέα δεδομένων: 

Ονοματεπώνυμο (ολογράφως): ............................................................................................................................................................................. 

Ιδιότητα: .................................................................................................................................................................................................................... 

Διεύθυνση: ................................................................................................................................................................................................................ 

Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για να θεωρηθεί η σύμβαση δεσμευτική (αν υπάρχουν): 

(σφραγίδα του οργανισμού) 

Υπογραφή ...........................................................................................
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Προσάρτημα 1 

Στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 

Το παρόν προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ρητρών και πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη 

Τα κράτη μέλη μπορούν να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν, σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες, κάθε επιπλέον 
πληροφορία που κρίνεται αναγκαίο να περιληφθεί στο παρόν προσάρτημα) 

Εξαγωγέας δεδομένων 

Ο εξαγωγέας δεδομένων είναι (διευκρινίστε συνοπτικά τις σχετικές με τη διαβίβαση δραστηριότητές σας): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Εισαγωγέας δεδομένων 

Ο εισαγωγέας δεδομένων είναι (διευκρινίστε συνοπτικά τις σχετικές με τη διαβίβαση δραστηριότητές σας): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα 

Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων (προσδιορίστε επακριβώς): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Κατηγορίες δεδομένων 

Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων (προσδιορίστε επακριβώς): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων (κατά περίπτωση) 

Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες δεδομένων (προσδιορίστε επα 
κριβώς): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

Πράξεις επεξεργασίας 

Τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν στις ακόλουθες βασικές δραστηριότητες επεξεργασίας 
(προσδιορίστε επακριβώς): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................................................................
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CHGUG
Typewritten Text
Διορισμένος ή/και οι συνδεδεμένες με αυτό εταιρείες.

CHGUG
Typewritten Text
Επεξεργαστής ή/και συνδεδεμένες εταιρείες του που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ ή της Ελβετίας

CHGUG
Typewritten Text
Προσωπικό, επαγγελματικές επαφές, Πελάτες του εξαγωγέα δεδομένων ή των Πελατών του (κατά περίπτωση).

CHGUG
Typewritten Text
Όνομα, στοιχεία επικοινωνίας και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εισαγωγέα δεδομένων με σκοπό την παροχή των Προϊόντων ή Των Υπηρεσιών που απέκτησε ο εξαγωγέας δεδομένων.

CHGUG
Typewritten Text
Οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες δεδομένων μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία από τον εισαγωγέα δεδομένων, εφόσον επιτρέπεται από τον εξαγωγέα δεδομένων και όπως απαιτείται για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που απέκτησε ο εξαγωγέας δεδομένων: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεων, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό τη μοναδική ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, υγείας, σεξουαλικής ζωής ή γενετήσιου προσανατολισμού.

CHGUG
Typewritten Text

CHGUG
Typewritten Text

CHGUG
Typewritten Text
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εισαγωγέα δεδομένων, όπως απαιτείται για την παροχή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που απέκτησε ο εξαγωγέας δεδομένων από τον εισαγωγέα δεδομένων.



ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ονοματεπώνυμο: ..................................................................................................... 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου .......................................................... 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ονοματεπώνυμο: ..................................................................................................... 

Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου ..........................................................
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Προσάρτημα 2 

στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες 

Το παρόν προσάρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ρητρών και πρέπει να συμπληρωθεί και υπογραφεί από τα συμβαλ 
λόμενα μέρη 

Περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζει ο εισαγωγέας δεδομένων σύμφωνα με τις 
ρήτρες 4 στοιχείο δ) και 5 στοιχείο γ) (ή συνημμένο έγγραφο/νομοθετική πράξη): 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................... 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΡΗΤΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) 

Ευθύνη 

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, εάν ένα μέρος κριθεί υπεύθυνο για παραβίαση των ρητρών διαπραχθείσα από το άλλο 
μέρος, στο μέτρο που είναι υπεύθυνο, θα αποζημιώσει το πρώτο μέρος για κάθε κόστος, επιβάρυνση, ζημία, δαπάνη ή απώλεια 
την οποία έχει υποστεί. 

Η αποζημίωση υπόκειται στις εξής προϋποθέσεις: 

α) ο εξαγωγέας δεδομένων κοινοποιεί αμέσως την απαίτηση στον εισαγωγέα δεδομένων· και 

β) ο εισαγωγέας δεδομένων έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τον εξαγωγέα δεδομένων όσον αφορά την άμυνα και τη 
διευθέτηση της απαίτησης ( 1 ).
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( 1 ) Η παράγραφος περί ευθυνών είναι προαιρετική.

CHGUG
Typewritten Text
Ο εισαγωγέας δεδομένων εφαρμόζει τα φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που καθορίζονται στο τμήμα 3.9 του προσθηκών.



ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 27ης Δεκεμβρίου 2004

για την τροποποίηση της απόφασης 2001/497/ΕΚ όσον αφορά την εισαγωγή μιας εναλλακτικής δέσμης
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες

χώρες

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2004) 5271]

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2004/915/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσι-
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (1), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Για να διευκολυνθεί η ροή δεδομένων από την Κοινότητα,
είναι επιθυμητό οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων
να μπορούν να εκτελούν διαβιβάσεις δεδομένων σε παγκό-
σμια κλίμακα σύμφωνα με μια ενιαία δέσμη κανόνων για την
προστασία των δεδομένων. Λόγω της έλλειψης παγκόσμιων
προτύπων για την προστασία των δεδομένων, οι τυποποιη-
μένες συμβατικές ρήτρες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για
τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από όλα τα
κράτη μέλη σύμφωνα με μια κοινή δέσμη κανόνων. Η από-
φαση 2001/497/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουνίου 2001,
σχετικά με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη δια-
βίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες
δυνάμει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (2) ορίζει, για το σκοπό αυτό, μια
πρότυπη δέσμη τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εξα-
σφαλίζει επαρκείς εγγυήσεις για τη διαβίβαση δεδομένων
προς τρίτες χώρες.

(2) Από την έκδοση της εν λόγω απόφασης έχει αποκτηθεί
πολλή εμπειρία. Επιπλέον, μια ομάδα επιχειρηματικών ενώ-
σεων (3) έχει υποβάλει μια δέσμη εναλλακτικών τυποποιημέ-
νων συμβατικών ρητρών, που έχει σχεδιαστεί με σκοπό την
παροχή ισοδύναμου επιπέδου προστασίας δεδομένων με
εκείνο που παρέχουν οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες
της απόφασης 2001/497/ΕΚ, χρησιμοποιώντας όμως διαφο-
ρετικούς μηχανισμούς.

(3) Καθώς η χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών για τις
διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων είναι προαιρετική, αφού οι
ρήτρες αυτές αποτελούν μία μόνον από τις διάφορες δυνα-
τότητες που προσφέρονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ για τη
νόμιμη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς
τρίτη χώρα, οι εξαγωγείς δεδομένων στην Κοινότητα και οι
εισαγωγείς δεδομένων στις τρίτες χώρες πρέπει να μπορούν
να επιλέγουν ελεύθερα οποιαδήποτε από τις δέσμες τυπο-
ποιημένων συμβατικών ρητρών ή να επιλέγουν κάποια άλλη
νομική βάση για τη διαβίβαση των δεδομένων. Ωστόσο,
επειδή κάθε δέσμη στο σύνολό της αποτελεί ένα πρότυπο,
οι εξαγωγείς των δεδομένων δεν πρέπει να επιτρέπεται να
τροποποιούν τις δέσμες αυτές ή να τις συγχωνεύουν στο
σύνολό τους ή εν μέρει κατά κανέναv τρόπο.

(4) Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που υποβλήθηκαν από
τις επιχειρηματικές ενώσεις αποσκοπούν στο να αυξηθεί η
χρήση των συμβατικών ρητρών μεταξύ των φορέων, με μηχα-
νισμούς όπως η πρόβλεψη περισσότερο ευέλικτων απαιτή-
σεων ελέγχου και η θέσπιση λεπτομερέστερων κανόνων σχε-
τικά με το δικαίωμα πρόσβασης.

(5) Επιπλέον, ως εναλλακτική πρόταση στο σύστημα της απεριό-
ριστης και εις ολόκληρον ευθύνης που προβλέπεται από την
απόφαση 2001/497/ΕΚ, η υποβληθείσα δέσμη περιλαμβάνει
ένα σύστημα ευθύνης με βάση τις υποχρεώσεις δέουσας
επιμέλειας, σύμφωνα με το οποίο ο εξαγωγέας των δεδομέ-
νων και ο εισαγωγέας των δεδομένων θα είναι αντίστοιχα
υπεύθυνοι έναντι των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα
δεδομένα για τυχόν παραβιάσεις των συμβατικών τους υπο-
χρεώσεων. Ο εξαγωγέας των δεδομένων είναι επίσης υπεύ-
θυνος εάν δεν καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να εξα-
σφαλίσει ότι ο εισαγωγέας των δεδομένων είναι σε θέση να
ανταποκριθεί στις νομικές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τις
ρήτρες (culpa in eligendo), ενώ το πρόσωπο στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα μπορεί να κινηθεί κατά του εξα-
γωγέα των δεδομένων ως προς το θέμα αυτό. Η εφαρμογή
της ρήτρας Ι στοιχείο β) της νέας δέσμης τυποποιημένων
συμβατικών ρητρών έχει ιδιαίτερη σημασία από την άποψη
αυτή, ιδίως σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του εξαγωγέα
των δεδομένων να πραγματοποιήσει ελέγχους στις εγκατα-
στάσεις του εισαγωγέα των δεδομένων ή να ζητήσει αποδει-
κτικά στοιχεία σχετικά με την επάρκεια των χρηματοοικονο-
μικών πόρων που διαθέτει ο εισαγωγέας των δεδομένων για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ELL 385/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2004

(1) ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1883/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(2) ΕΕ L 181 της 4.7.2001, σ. 19.
(3) International Chamber of Commerce (ICC), Japan Business Council

in Europe (JBCE), European Information and Communications Tech-
nology Association (EICTA), EU Committee of the American Cham-
ber of Commerce In Belgium (Amcham), Confederation of British
Industry (CBI), International Communication Round Table (ICRT) και
Federation of European Direct Marketing Associations (FEDMA).



(6) Όσον αφορά την άσκηση των δικαιωμάτων που έχουν τα
πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ως δικαιούχοι
τρίτοι, προβλέπεται μεγαλύτερη ανάμειξη του εξαγωγέα των
δεδομένων στη διευθέτηση των καταγγελιών των προσώπων
στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα. Πράγματι, ο εξαγωγέας
των δεδομένων είναι υποχρεωμένος να έλθει σε επαφή με τον
εισαγωγέα των δεδομένων και, εάν χρειάζεται, να απαιτήσει
την εφαρμογή της σύμβασης εντός περιόδου που ανέρχεται
κανονικά σε ένα μήνα. Εάν ο εξαγωγέας των δεδομένων
αρνηθεί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εξα-
σφαλίσει την εφαρμογή της σύμβασης από τον εισαγωγέα
των δεδομένων και η παραβίαση εκ μέρους του εισαγωγέα
των δεδομένων συνεχίζεται, το πρόσωπο στο οποίο αναφέ-
ρονται τα δεδομένα μπορεί, στην περίπτωση αυτή, να επικα-
λεστεί τις ρήτρες κατά του εισαγωγέα των δεδομένων και
τελικά να τον εναγάγει σε κάποιο κράτος μέλος. Αυτή η
αποδοχή δικαιοδοσίας και η συμφωνία συμμόρφωσης με
απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής προστασίας των
δεδομένων γίνεται υπό την επιφύλαξη τυχόν δικονομικών
δικαιωμάτων των εισαγωγέων των δεδομένων που εδρεύουν
σε τρίτες χώρες, όπως είναι τα δικαιώματα προσφυγής.

(7) Ωστόσο, για να αποτραπούν τυχόν καταχρήσεις στις οποίες
θα μπορούσε να οδηγήσει αυτή η πρόσθετη ευελιξία, πρέπει
να προβλεφθεί ότι οι αρχές προστασίας των δεδομένων μπο-
ρούν ευκολότερα να απαγορεύσουν ή να αναστείλουν τις
διαβιβάσεις δεδομένων που βασίζονται στη νέα δέσμη τυπο-
ποιημένων συμβατικών ρητρών στις περιπτώσεις εκείνες κατά
τις οποίες ο εξαγωγέας των δεδομένων αρνείται να προβεί
στις απαραίτητες ενέργειες για να υποχρεώσει τον εισαγωγέα
των δεδομένων να τηρήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή
όταν ο τελευταίος αρνείται να συνεργαστεί καλόπιστα με τις
αρχές ελέγχου που είναι αρμόδιες για την προστασία των
δεδομένων.

(8) Η χρήση τυποποιημένων συμβατικών ρητρών θα γίνει με την
επιφύλαξη της εφαρμογής των εθνικών διατάξεων που έχουν
εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ ή την οδηγία
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργα-
σία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστα-
σία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (1), ιδίως όσον αφορά τις εμπο-
ρικές κλήσεις προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(9) Στη βάση αυτή, οι εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στις υπο-
βληθείσες τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες μπορούν να
θεωρηθούν επαρκείς κατά την έννοια του άρθρου 26 παρά-
γραφος 2 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(10) Η ομάδα εργασίας για την προστασία των προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που
συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας 95/46/ΕΚ,
εξέδωσε γνωμοδότηση (2) σχετικά με το επίπεδο προστασίας
που παρέχουν οι υποβληθείσες τυποποιημένες συμβατικές
ρήτρες, η οποία ελήφθη υπόψη.

(11) Για να αποτιμηθεί η λειτουργικότητα των τροπολογιών της
απόφασης 2001/497/ΕΚ, η Επιτροπή πρέπει να τις αξιολο-
γήσει τρία χρόνια μετά την κοινοποίησή τους στα κράτη
μέλη.

(12) Η απόφαση 2001/497/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(13) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε δυνάμει
του άρθρου 31 της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Η απόφαση 2001/497/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:

1) Στο άρθρο 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να επιλέξουν
είτε τη δέσμη Ι είτε τη δέσμη ΙΙ του παραρτήματος. Ωστόσο, δεν
μπορούν να τροποποιήσουν τις ρήτρες ούτε να συνδυάσουν
μεμονωμένες ρήτρες ή τις δέσμες μεταξύ τους.»

2) Στο άρθρο 4 οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείμενο:

«2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, όταν ο υπεύθυνος
επεξεργασίας δεδομένων παρέχει επαρκείς εγγυήσεις βάσει των
τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που περιέχονται στη δέσμη
ΙΙ του παραρτήματος, οι αρμόδιες αρχές προστασίας των δεδο-
μένων δύνανται να ασκούν τις υφιστάμενες εξουσίες τους για να
απαγορεύουν ή να αναστέλλουν τη ροή δεδομένων σε όποια από
τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) άρνηση του εισαγωγέα των δεδομένων να συνεργαστεί καλό-
πιστα με τις αρχές προστασίας των δεδομένων ή να συμμορ-
φωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της σύμβασης·

β) άρνηση του εξαγωγέα των δεδομένων να προβεί στις ανα-
γκαίες ενέργειες για να υποχρεώσει τον εισαγωγέα των δεδο-
μένων να συμμορφωθεί με τη σύμβαση εντός της κανονικής
περιόδου του ενός μήνα από τη σχετική ειδοποίηση της
αρμόδιας αρχής προστασίας των δεδομένων προς τον εξαγω-
γέα των δεδομένων.
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Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, η κακόπιστη άρνηση ή η
άρνηση εφαρμογής της σύμβασης εκ μέρους του εισαγωγέα των
δεδομένων δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
συνεργασία ή η εφαρμογή θα μπορούσαν να έλθουν σε σύγ-
κρουση με υποχρεωτικές απαιτήσεις του εθνικού δικαίου στο
οποίο υπόκειται ο εισαγωγέας των δεδομένων, απαιτήσεις οι
οποίες δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοι-
νωνία μέτρο βάσει των συμφερόντων που απαριθμούνται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, και ιδίως τις
κυρώσεις που προβλέπονται από διεθνείς ή/και εθνικές νομοθε-
τικές πράξεις, τις απαιτήσεις υποβολής φορολογικών δηλώσεων
ή τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την καταπολέμηση
δραστηριοτήτων “ξεπλύματος” παράνομου χρήματος.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α) του πρώτου εδαφίου, η
συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει, ειδικότερα, την υποχρέωση
του εισαγωγέα των δεδομένων να διαθέτει προς έλεγχο τις εγκα-
ταστάσεις που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία των δεδομένων
ή την υποχρέωσή του να συμμορφώνεται με τις συστάσεις της
αρχής ελέγχου που είναι αρμόδια για την προστασία των δεδο-
μένων στην Κοινότητα.

3. Η απαγόρευση ή η αναστολή βάσει των παραγράφων 1
και 2 αίρονται αμέσως μόλις παύσουν να υπάρχουν οι λόγοι της
αναστολής ή της απαγόρευσης.

4. Τα κράτη μέλη, όταν λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με τις
παραγράφους 1, 2 και 3, ενημερώνουν χωρίς καθυστέρηση την
Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει την πληροφορία αυτή στα υπό-
λοιπα κράτη μέλη.»

3) Στο άρθρο 5 η πρώτη πρόταση αντικαθίσταται από τα ακό-
λουθα:

«Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη λειτουργία της παρούσας από-
φασης με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες τρία χρόνια μετά την
κοινοποίησή της και την κοινοποίηση οποιασδήποτε τροπολο-
γίας της στα κράτη μέλη.»

4) Το παράρτημα τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά τον τίτλο προστίθενται οι λέξεις «ΔΕΣΜΗ I».

2. Προστίθεται το κείμενο που αναφέρεται στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2005.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 27 Δεκεμβρίου 2004.

Για την Επιτροπή

Charlie McCREEVY

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΔΕΣΜΗ II

Τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Κοινότητα προς
τρίτες χώρες (διαβιβάσεις από υπεύθυνο επεξεργασίας σε υπεύθυνο επεξεργασίας)

Συμφωνία διαβίβασης δεδομένων

Μεταξύ, αφενός,

_____________________________________________________________________________________ (ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

_______________________________________________________________________________________ (διεύθυνση και χώρα εγκατάστασης)

(που στο εξής θα καλείται “εξαγωγέας των δεδομένων”)

και, αφετέρου,

_____________________________________________________________________________________ (ονοματεπώνυμο/επωνυμία)

_______________________________________________________________________________________ (διεύθυνση και χώρα εγκατάστασης)

(που στο εξής θα καλείται “εισαγωγέας των δεδομένων”),

(ο καθένας μεμονωμένα θα καλείται “συμβαλλόμενο μέρος”; ενώ και οι δύο μαζί θα καλούνται “συμβαλλόμενα μέρη”)

Ορισμοί

Για τους σκοπούς των ρητρών:

α) οι όροι “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, “ειδικές κατηγορίες δεδομένων/ευαίσθητα δεδομένα”, “επεξεργασία”, “υπεύθυνος
της επεξεργασίας”, “εκτελών την επεξεργασία”, “πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα” και “αρχή ελέγχου/αρχή” έχουν
την ίδια έννοια όπως στην οδηγία 95/46/ΕΚ, (επομένως ως “αρχή” νοείται η αρμόδια για την προστασία των δεδομένων αρχή
της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας των δεδομένων)·

β) ο όρος “εξαγωγέας των δεδομένων” σημαίνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας που διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα·

γ) ο όρος “εισαγωγέας των δεδομένων” σημαίνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας που συμφωνεί να παραλάβει από τον εξαγωγέα των
δεδομένων δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για περαιτέρω επεξεργασία, σύμφωνα με τους όρους των παρουσών ρητρών, και
ο οποίος δεν υπόκειται σε σύστημα τρίτης χώρας που εξασφαλίζει ικανοποιητική προστασία·

δ) ο όρος “ρήτρες” σημαίνει τις παρούσες συμβατικές ρήτρες, που αποτελούν αυτοτελές έγγραφο το οποίο δεν περιλαμβάνει
εμπορικούς όρους συναλλαγών που θεσπίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη βάσει χωριστών εμπορικών συμφωνιών.

Οι λεπτομέρειες της διαβίβασης (καθώς και τα καλυπτόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα) προσδιορίζονται στο παράρτημα
B, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των ρητρών.

I. Υποχρεώσεις του εξαγωγέα των δεδομένων

Ο εξαγωγέας των δεδομένων εγγυάται και δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συνελέγησαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και διαβιβάστηκαν σύμφωνα με τη
νομοθεσία που ισχύει για τον εξαγωγέα των δεδομένων·

β) κατέβαλε εύλογες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι ο εισαγωγέας των δεδομένων είναι σε θέση να εκπληρώσει τις
νομικές υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των παρουσών ρητρών·

γ) θα παράσχει στον εισαγωγέα των δεδομένων, αν του ζητηθεί, αντίγραφα των νόμων που διέπουν την προστασία των
δεδομένων στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας των δεδομένων ή παραπομπές στους νόμους αυτούς
(εφόσον υπάρχουν σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις και μη περιλαμβανομένων των νομικών συμβουλών)·
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δ) θα απαντά σε ερωτήματα/αιτήματα που υποβάλλονται από τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και από την
Αρχή όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον εισαγωγέα των δεδομένων, εκτός αν
τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει ότι οι σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται από τον εισαγωγέα των δεδο-
μένων. Στην περίπτωση αυτή, ο εξαγωγέας των δεδομένων εξακολουθεί να οφείλει να απαντά, στο μέτρο του λογικά
δυνατού και βάσει των πληροφοριών που λογικά έχει στη διάθεσή του, αν ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν είναι
πρόθυμος ή δεν είναι σε θέση να απαντήσει. Οι απαντήσεις πρέπει να παρέχονται σε εύλογο χρονικό διάστημα·

ε) θα θέτει αντίγραφο των ρητρών στη διάθεση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα που είναι δικαιούχοι
τρίτοι βάσει της ρήτρας III., κατόπιν αιτήσεως των προσώπων αυτών, εκτός εάν οι ρήτρες περιέχουν εμπιστευτικές
πληροφορίες, οπότε θα μπορεί να αφαιρέσει τις πληροφορίες αυτές. Σε περίπτωση αφαίρεσης πληροφοριών, ο εξαγωγέας
των δεδομένων ενημερώνει γραπτώς τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για το λόγο της αφαίρεσης και για
το δικαίωμά τους να γνωστοποιήσουν την αφαίρεση στην Αρχή. Ωστόσο, ο εξαγωγέας των δεδομένων οφείλει να
συμμορφώνεται με απόφαση της Αρχής σχετικά με την πρόσβαση των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα
στο πλήρες κείμενο των ρητρών, εφόσον τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν συμφωνήσει να
σεβαστούν τον απόρρητο χαρακτήρα των εμπιστευτικών πληροφοριών που αφαιρέθηκαν. Ο εξαγωγέας των δεδομένων
παρέχει επίσης αντίγραφο των ρητρών στην Αρχή, αν του ζητηθεί.

II. Υποχρεώσεις του εισαγωγέα των δεδομένων

Ο εισαγωγέας των δεδομένων εγγυάται και δεσμεύεται για τα ακόλουθα:

α) θα λάβει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την
τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή την τυχαία απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινοποίηση ή πρόσβαση, μέτρα που
παρέχουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σε σχέση με τον κίνδυνο που εγκυμονεί η επεξεργασία και η φύση των προς
προστασία δεδομένων·

β) θα θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες ούτως ώστε κάθε τρίτος στον οποίο επιτρέπει να έχει πρόσβαση στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένων των εκτελούντων επεξεργασία, να σέβεται και να τηρεί την εμπιστευτικότητα
και την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε πρόσωπο που ενεργεί υπό την ευθύνη του εισαγωγέα
των δεδομένων, περιλαμβανομένων των εκτελούντων επεξεργασία, υποχρεούται να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσω-
πικού χαρακτήρα μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εισαγωγέα των δεδομένων. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα
πρόσωπα που επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα·

γ) δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει, κατά τη στιγμή της προσχώρησής του στις παρούσες ρήτρες, ότι υπάρχει οποιαδήποτε
τοπική νομοθετική ρύθμιση η οποία ενδέχεται να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις που προβλέπονται
από τις παρούσες ρήτρες, δεσμεύεται δε να ενημερώσει τον εξαγωγέα των δεδομένων (ο οποίος θα διαβιβάσει την
πληροφορία αυτή στην Αρχή, εφόσον απαιτείται) αν περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε τέτοια νομοθετική ρύθμιση·

δ) θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παράρτημα B, έχει δε
τη νομική δυνατότητα να παράσχει τις εγγυήσεις και να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στις παρούσες
ρήτρες·

ε) θα γνωστοποιήσει στον εξαγωγέα των δεδομένων τα στοιχεία επικοινωνίας ενός υπαλλήλου του, εξουσιοδοτημένου να
απαντά στα ερωτήματα/αιτήματα τα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και θα συ-
νεργάζεται καλόπιστα με τον εξαγωγέα των δεδομένων, με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και με την
Αρχή σχετικά με όλα τα εν λόγω ερωτήματα/αιτήματα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Αν ο εξαγωγέας των
δεδομένων παύσει να υφίσταται από νομικής απόψεως ή αν τα συμβαλλόμενα μέρη το αποφασίσουν, ο εισαγωγέας των
δεδομένων θα αναλάβει την ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της ρήτρας Ι στοιχείο ε)·

στ) αιτήσει του εξαγωγέα των δεδομένων, θα παράσχει στον εξαγωγέα των δεδομένων αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία
να προκύπτει ότι διαθέτει χρηματοοικονομικούς πόρους που επαρκούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που
υπέχει βάσει της ρήτρας III (πράγμα που ενδέχεται να περιλαμβάνει την ασφαλιστική κάλυψη)·

ζ) κατόπιν ευλόγου αιτήματος του εξαγωγέα των δεδομένων, θα δέχεται να υποβάλλει τις εγκαταστάσεις που διαθέτει για
την επεξεργασία δεδομένων, καθώς επίσης τα αρχεία δεδομένων που τηρεί και την τεκμηρίωση που απαιτείται για την
επεξεργασία, σε εξέταση, έλεγχο ή/και πιστοποίηση από τον εξαγωγέα των δεδομένων (ή από οποιουσδήποτε ανεξάρτη-
τους ή αμερόληπτους επιθεωρητές ή ελεγκτές που θα επιλεγούν από τον εξαγωγέα των δεδομένων και κατά των οποίων
ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν έχει προβάλει λογικές αντιρρήσεις), προκειμένου να ελεγχθεί η συμμόρφωση με τις
εγγυήσεις και τις δεσμεύσεις που προβλέπονται στις παρούσες ρήτρες. Οι έλεγχοι θα γίνονται έπειτα από εύλογη
προθεσμία προειδοποίησης και κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας. Το αίτημα θα υπόκειται στην όποια
αναγκαία συγκατάθεση ή έγκριση κανονιστικής ή εποπτικής αρχής της χώρας του εισαγωγέα των δεδομένων, την οποία
(συγκατάθεση ή έγκριση) ο εισαγωγέας των δεδομένων θα επιδιώξει να λάβει έγκαιρα·
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η) θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατ’ επιλογήν του, σύμφωνα με:

i) τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας των δεδομένων,
ή

ii) τις σχετικές διατάξεις (1) κάθε απόφασης που εκδίδεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 25 παράγραφος 6
της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όταν ο εισαγωγέας των δεδομένων συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις μιας τέτοιας
άδειας ή απόφασης και έχει την έδρα του σε χώρα την οποία αφορά η εν λόγω άδεια ή απόφαση, αλλά δεν
καλύπτεται από αυτήν την άδεια ή απόφαση για τους σκοπούς της(των) διαβίβασης(-άσεων) των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (2), ή

iii) τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων που ορίζονται στο παράρτημα A.

Ο εισαγωγέας των δεδομένων αναφέρει την επιλογή του: ____________________________________________

Αρχικά του εισαγωγέα των δεδομένων: ___________________________________________________________;

θ) δεν θα αποκαλύψει ούτε θα διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων
εγκατεστημένο εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), εκτός αν ενημερώσει τον εξαγωγέα των δεδομένων
για τη διαβίβαση και

i) ο τρίτος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με
απόφαση της Επιτροπής που αποφαίνεται ότι η σχετική τρίτη χώρα παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, ή

ii) ο τρίτος υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσχωρήσει στις παρούσες ρήτρες ή σε άλλη συμφωνία διαβίβασης
δεδομένων εγκεκριμένη από αρμόδια αρχή στην ΕΕ, ή

iii) δόθηκε στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, μετά την ενημέρωσή τους για τους σκοπούς της
διαβίβασης, η δυνατότητα να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους για τις κατηγορίες αποδεκτών και να αντιτάξουν
το γεγονός ότι οι χώρες στις οποίες εξάγονται τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας, ή

iv) όσον αφορά τις περαιτέρω διαβιβάσεις ευαίσθητων δεδομένων, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα
έδωσαν τη σαφή και απερίφραστη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω διαβίβαση.

III. Ευθύνη και δικαιώματα τρίτων

α) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ευθύνεται έναντι του άλλου για τις ζημίες που του προξενεί συνεπεία οποιασδήποτε
παραβίασης των παρουσών ρητρών. Η ευθύνη μεταξύ των συμβαλλομένων μερών δεν δύναται να υπερβαίνει την
προκαλούμενη πραγματική ζημία. Η αποζημίωση δίκην ποινής (δηλαδή η αποζημίωση που αποσκοπεί στο να τιμωρηθεί
το συμβαλλόμενο μέρος για την επίμεμπτη συμπεριφορά του) αποκλείεται ρητά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ευθύνεται
έναντι των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα για τις ζημίες που προξενεί συνεπεία οποιασδήποτε παρα-
βίασης δικαιωμάτων τρίτων βάσει των παρουσών ρητρών. Η διάταξη αυτή δεν θίγει την ευθύνη του εξαγωγέα των
δεδομένων βάσει της δικής του νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει το δικαίωμα να επικαλε-
στεί ως δικαιούχος τρίτος την παρούσα ρήτρα καθώς και τη ρήτρα I στοιχεία β), δ) και ε), τη ρήτρα II στοιχεία α), γ), δ),
ε), η) και θ), τη ρήτρα III στοιχείο α), τη ρήτρα V, τη ρήτρα VI στοιχείο δ) και τη ρήτρα VII. κατά του εισαγωγέα ή του
εξαγωγέα των δεδομένων, για την αντίστοιχη από μέρους τους παραβίαση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσον
αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, και δέχεται ότι αρμόδια για το σκοπό αυτό είναι τα
δικαστήρια της χώρας εγκατάστασης του εξαγωγέα των δεδομένων. Αν προβληθεί ο ισχυρισμός ότι ο εισαγωγέας των
δεδομένων παραβιάζει τις υποχρεώσεις του, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει πρώτα να ζητήσει
από τον εξαγωγέα των δεδομένων να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες κατά του εισαγωγέα των δεδομένων για να
προασπίσει τα δικαιώματά του· αν ο εξαγωγέας των δεδομένων δεν προβεί στις ενέργειες αυτές εντός ευλόγου χρονικού
διαστήματος (το οποίο, σε κανονικές συνθήκες, θα ανέρχεται σε ένα μήνα), το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα δύναται να προσφύγει απευθείας κατά του εισαγωγέα των δεδομένων. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα
δεδομένα έχει το δικαίωμα να προσφύγει απ’ ευθείας κατά του εξαγωγέα των δεδομένων ο οποίος δεν κατέβαλε εύλογες
προσπάθειες για να εξασφαλίσει ότι ο εισαγωγέας των δεδομένων είναι σε θέση να εκπληρώσει τις νομικές υποχρεώσεις
που υπέχει βάσει των παρουσών ρητρών (ο εξαγωγέας των δεδομένων είναι εκείνος που οφείλει να αποδείξει ότι
κατέβαλε εύλογες προσπάθειες).
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(1) Ο όρος “σχετικές διατάξεις” σημαίνει τις διατάξεις κάθε άδειας ή απόφασης πλην των διατάξεων εκτέλεσής της (που θα διέπονται από τις
παρούσες ρήτρες).

(2) Ωστόσο, όταν υιοθετείται αυτή η επιλογή, πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις του σημείου 5 του παραρτήματος A, σχετικά με τα δικαιώματα
πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίταξης, οι οποίες υπερισχύουν κάθε άλλης ανάλογης διάταξης της επιλεγείσας απόφασης της
Επιτροπής.



IV. Δίκαιο που διέπει τις ρήτρες

Οι παρούσες ρήτρες διέπονται από το δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο εξαγωγέας των δεδομένων, με
εξαίρεση τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τον εισαγωγέα των δεδομένων βάσει της ρήτρας II στοιχείο η), διατάξεις οι οποίες θα εφαρμόζονται
μόνον αν ο εισαγωγέας των δεδομένων προβεί στην επιλογή αυτή βάσει της εν λόγω ρήτρας.

V. Επίλυση διαφορών με τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα ή με την Αρχή

α) Σε περίπτωση διαφοράς ή απαίτησης που προβάλλεται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από την
Αρχή κατά ενός ή και των δύο συμβαλλομένων μερών όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα συμβαλλόμενα μέρη ενημερώνονται αμοιβαία για κάθε τέτοια διαφορά ή απαίτηση και συνεργάζονται
για τη φιλική διευθέτησή της το ταχύτερο δυνατόν.

β) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ανταποκρίνονται θετικά σε κάθε γενικώς διαθέσιμη, μη δεσμευτική διαδικασία
διαμεσολάβησης που κινείται από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή από την Αρχή. Σε περίπτωση
συμμετοχής τους στη διαδικασία, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να επιλέξουν να το κάνουν εξ αποστάσεως (π.χ., μέσω
τηλεφώνου ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου). Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν επίσης να εξετάσουν τη συμμετοχή τους
σε κάθε άλλη διαδικασία διαιτησίας, διαμεσολάβησης ή επίλυσης διαφορών η οποία θεσπίζεται για την επίλυση
διαφορών σχετικών με θέματα προστασίας δεδομένων.

γ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συμμορφώνεται με τις οριστικές και τελεσίδικες αποφάσεις των αρμόδιων δικαστηρίων της
χώρας εγκατάστασης του εξαγωγέα των δεδομένων ή της Αρχής.

VI. Καταγγελία

α) Αν ο εισαγωγέας των δεδομένων παραβιάσει τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει των παρουσών ρητρών, ο εξαγωγέας
των δεδομένων δύναται να αναστείλει προσωρινά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εισαγωγέα των
δεδομένων έως ότου παύσει η παραβίαση ή καταγγελθεί η σύμβαση.

β) Αν:

i) η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον εισαγωγέα των δεδομένων ανασταλεί προσωρινά από τον
εξαγωγέα των δεδομένων για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός σύμφωνα με το στοιχείο α)·

ii) η συμμόρφωση του εισαγωγέα των δεδομένων με τις παρούσες ρήτρες θα συνιστούσε παραβίαση των νομικών ή
κανονιστικών του υποχρεώσεων στη χώρα εισαγωγής·

iii) ο εισαγωγέας των δεδομένων διαπράξει σοβαρή ή διαρκή παραβίαση οποιωνδήποτε εγγυήσεων ή υποχρεώσεων έχει
αναλάβει βάσει των παρουσών ρητρών·

iv) σε οριστική και τελεσίδικη απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου της χώρας εγκατάστασης του εξαγωγέα των δεδομένων
ή της Αρχής κρίνεται ότι έχει γίνει παραβίαση των ρητρών από τον εισαγωγέα ή τον εξαγωγέα των δεδομένων, ή

v) υποβληθεί αίτηση για να τεθεί ο εισαγωγέας των δεδομένων σε αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση,
είτε υπό την προσωπική είτε υπό την επιχειρηματική του ιδιότητα, και η αίτηση αυτή δεν απορριφθεί εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται σχετικά από το εφαρμοστέο δίκαιο· εκδοθεί διαταγή εκκαθάρισης· διοριστεί εκκαθα-
ριστής για τη διαχείριση οποιωνδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία· διοριστεί σύνδικος πτωχεύσεως, αν ο
εισαγωγέας των δεδομένων είναι φυσικό πρόσωπο· κινηθεί απ’ αυτόν διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού· ή λάβει
χώρα οποιοδήποτε ανάλογο γεγονός σε οποιοδήποτε δικαστήριο,

ο εξαγωγέας των δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει κατά του εισαγωγέα
των δεδομένων, δικαιούται να καταγγείλει τις παρούσες ρήτρες. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται, εφόσον απαιτείται,
η Αρχή. Ο εισαγωγέας των δεδομένων δύναται επίσης να καταγγείλει τις παρούσες ρήτρες στις περιπτώσεις των σημείων
i), ii) ή iv) ανωτέρω.
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γ) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τις παρούσες ρήτρες (i) αν εκδοθεί, βάσει του άρθρου 25 παρά-
γραφος 6 της οδηγίας 95/46/ΕΚ (ή κάθε πράξης που ενδεχομένως την αντικαταστήσει), για τη χώρα (ή το σχετικό
τομέα) στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εισαγωγέα των δεδομένων,
απόφαση της Επιτροπής που να διαπιστώνει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας ή (ii) αν η οδηγία 95/46/ΕΚ (ή κάθε
πράξη που ενδεχομένως την αντικαταστήσει) καταστεί άμεσα εφαρμοστέα στη χώρα αυτή.

δ) Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι η καταγγελία των παρουσών ρητρών σε κάθε στιγμή, υπό οποιεσδήποτε
συνθήκες και για οποιονδήποτε λόγο [πλην της καταγγελίας βάσει της ρήτρας VI.(γ)] δεν τα απαλλάσσει από τις
υποχρεώσεις ή/και τους όρους που προβλέπουν οι ρήτρες όσον αφορά την επεξεργασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

VII. Τροποποίηση των παρουσών ρητρών

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις παρούσες ρήτρες παρά μόνο για να επικαιροποιήσουν τις
πληροφορίες που περιέχονται στο παράρτημα B. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν την Αρχή, εφόσον απαιτείται. Αυτό
δεν αποκλείει τη δυνατότητα των συμβαλλομένων μερών να προσθέτουν πρόσθετες εμπορικές ρήτρες, όταν χρειάζεται.

VIII. Περιγραφή της διαβίβασης

Οι λεπτομέρειες της διαβίβασης και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προσδιορίζονται στο παράρτημα B. Τα
συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το παράρτημα B ενδέχεται να περιέχει εμπιστευτικές επιχειρηματικές πληροφορίες
τις οποίες δεν θα αποκαλύψουν σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από τη ρήτρα I στοιχείο ε) ή αν
επειδή πρέπει να δοθεί απάντηση σε αρμόδια κανονιστική ή κρατική υπηρεσία. Τα συμβαλλόμενα μέρη, για να καλύψουν
πρόσθετες διαβιβάσεις, μπορούν να συνάψουν πρόσθετα παραρτήματα, τα οποία θα υποβληθούν στην Αρχή εφόσον
απαιτείται. Εναλλακτικά, το παράρτημα B μπορεί να συνταχθεί κατά τρόπο που να καλύπτει πολλαπλές διαβιβάσεις.

Ημερομηνία: _____________________________________

___________________________________________ ___________________________________________

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΑΓΩΓΕΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

................................................................................................. ..................................................................................................

................................................................................................. ..................................................................................................

................................................................................................. ..................................................................................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1) Περιορισμός του σκοπού: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να υφίστανται επεξεργασία και, στη συνέχεια, να
χρησιμοποιούνται ή να κοινοποιούνται περαιτέρω μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παράρτημα B ή εγκρίνονται
στη συνέχεια από το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα.

2) Ποιότητα των δεδομένων και αναλογικότητα: Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν χρειά-
ζεται, να ενημερώνονται. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι κατάλληλα, να έχουν σχέση με το θέμα και να
μην είναι περισσότερα από όσα απαιτούνται για τους σκοπούς για τους οποίους διαβιβάζονται ή υφίστανται περαιτέρω
επεξεργασία.

3) Διαφάνεια: Πρέπει να παρέχονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα οι πληροφορίες που απαιτούνται για να
διασφαλιστεί η θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων (όπως πληροφορίες για τους σκοπούς της επεξεργασίας και για τη
διαβίβαση), εκτός αν πληροφορίες αυτού του είδους έχουν ήδη δοθεί από τον εξαγωγέα των δεδομένων.

4) Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα: Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας
κατάλληλα για τους κινδύνους που εγκυμονεί η επεξεργασία, π.χ. για την αποτροπή της τυχαίας ή παράνομης καταστροφής,
της τυχαίας απώλειας, της αλλοίωσης και της άνευ αδείας αποκάλυψης ή πρόσβασης στα δεδομένα. Κάθε πρόσωπο που
ενεργεί υπό τις εντολές του υπευθύνου της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου του εκτελούντος την επεξεργασία, μπορεί να
επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνον κατόπιν οδηγιών του υπευθύνου της επεξεργασίας.

5) Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και αντίταξης: Όπως προβλέπει το άρθρο 12 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, πρέπει,
είτε άμεσα είτε μέσω τρίτου, να παρέχονται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οι πληροφορίες προσωπικού
χαρακτήρα που το αφορούν και που βρίσκονται στην κατοχή κάποιου φορέα, με εξαίρεση τα αιτήματα που είναι προδήλως
καταχρηστικά λόγω του ότι υποβάλλονται σε μη εύλογα διαστήματα ή λόγω του αριθμού τους ή του επαναληπτικού ή
συστηματικού χαρακτήρα τους, καθώς και τα αιτήματα για τα οποία, βάσει της νομοθεσίας της χώρας του εξαγωγέα των
δεδομένων, δεν είναι υποχρεωτικό να επιτρέπεται η πρόσβαση. Με την προϋπόθεση ότι η Αρχή έχει δώσει εκ των προτέρων
την έγκρισή της, δεν είναι επίσης υποχρεωτικό να επιτρέπεται η πρόσβαση όταν αυτό θα ήταν δυνατόν να θίξει σοβαρά τα
συμφέροντα του εισαγωγέα των δεδομένων ή άλλων φορέων που συναλλάσσονται μ’ αυτόν και εφόσον των εν λόγω
συμφερόντων δεν υπερισχύουν συμφέροντα που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του προσώπου στο
οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Οι πηγές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν χρειάζεται να προσδιορίζονται όταν
αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει με εύλογες προσπάθειες ή όταν κάτι τέτοιο θα παραβίαζε τα δικαιώματα άλλων ατόμων πέραν
του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα. Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να ζητούν τη διόρθωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που τα
αφορούν, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή η επεξεργασία τους γίνεται κατά παράβαση των παρουσών αρχών. Αν
υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι που θέτουν σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα του αιτήματος, ο φορέας δύναται να ζητήσει
περαιτέρω εξηγήσεις προτού προβεί στη διόρθωση, την τροποποίηση ή τη διαγραφή. Δεν χρειάζεται να γίνεται κοινοποίηση
κάθε διόρθωσης, τροποποίησης ή διαγραφής σε τρίτους στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, αν αυτό συνεπάγεται
δυσανάλογες προσπάθειες. Το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει επίσης να μπορεί να αντιτάσσεται στην
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, αν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που σχετίζονται
με τη ιδιαίτερη κατάστασή του. Το βάρος της απόδειξης για κάθε άρνηση φέρει ο εισαγωγέας των δεδομένων, ενώ το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει πάντοτε το δικαίωμα να προσβάλει τυχόν άρνηση ενώπιον της Αρχής.

6) Ευαίσθητα δεδομένα: Ο εισαγωγέας των δεδομένων λαμβάνει κάθε πρόσθετο αναγκαίο μέτρο (π.χ., στον τομέα της ασφάλειας)
προκειμένου να εξασφαλίσει την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της
ρήτρας II.

7) Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ): Όταν η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται
για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, πρέπει να υπάρχουν αποτελεσματικές διαδικασίες που να επιτρέπουν στο
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα να ζητήσει ανά πάσα στιγμή να μη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που το
αφορούν για τέτοιους σκοπούς.

8) Αυτοματοποιημένες αποφάσεις: Για τους σκοπούς των παρουσών ρητρών ο όρος “αυτοματοποιημένη απόφαση” σημαίνει κάθε
απόφαση του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα των δεδομένων η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα έναντι προσώπου στο οποίο
αναφέρονται τα δεδομένα ή το θίγει σημαντικά και η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποβλέπει σε αξιολόγηση ορισμένων πτυχών της προσωπικότητάς του, όπως η
απόδοσή του στην εργασία, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία, η διαγωγή του κ.λπ. Ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν λαμβάνει
καμία αυτοματοποιημένη απόφαση για πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, εκτός όταν:

α) i) οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται από τον εισαγωγέα των δεδομένων κατά τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με το
πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και

ii) παρέχεται στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα η δυνατότητα να συζητήσει τα αποτελέσματα αυτομα-
τοποιημένης απόφασης που το αφορά με εκπρόσωπο του συμβαλλόμενου μέρους που λαμβάνει τέτοια απόφαση ή,
διαφορετικά, να υποβάλει τις παρατηρήσεις του στο εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος·

ή

β) όταν ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία που ισχύει για τον εξαγωγέα των δεδομένων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ

[Συμπληρώνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη]
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CHGUG
Typewritten Text
Πελάτες του εξαγωγέα δεδομένων.

CHGUG
Typewritten Text
Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησης.

CHGUG
Typewritten Text
Συνδεδεμένες οντότητες του εισαγωγέα δεδομένων, των παρόχων υπηρεσιών του και των επαγγελματιών συμβούλων.

CHGUG
Typewritten Text
Κανένας

CHGUG
Typewritten Text

CHGUG
Typewritten Text
Για να μπορέσει ο εισαγωγέας δεδομένων: (i) να αποστέλλει επικοινωνίες σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία στους πελάτες· (ii) καταχωρήστε τους Πελάτες για υποστήριξη σε σχέση με υπηρεσίες ή προϊόντα, (iii) επικοινωνήστε με τον Πελάτη σχετικά με ανανεώσεις συμβάσεων, iv) να επιβεβαιώνει εάν οι δραστηριότητες εμπορίας που διεξάγονται από ή για λογαριασμό της άλλης έχουν οδηγήσει σε παραγωγή μολύβδου για σκοπούς πωλήσεων και συναφείς δραστηριότητες διαχείρισης της παραγωγής μολύβδου· (v) να αποδείξει την εκτέλεση των απαιτήσεων του προγράμματος HPE Partner Ready ή τη συμμόρφωση με τις δραστηριότητες για πληρωμές παροχών HPE, ή (vi) παρακολούθηση επαφής με πελάτες που προσδιορίζονται από την HPE ή τον συνεργάτη HPE Partner Ready ως ευκαιρίες πωλήσεων.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΡΗΤΡΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)

Αποζημίωση μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα των δεδομένων:

“Τα συμβαλλόμενα μέρη αποζημιώνονται αμοιβαίως για κάθε κόστος, επιβάρυνση, ζημία, δαπάνη ή απώλεια που προξενεί το
ένα στο άλλο συνεπεία της παραβίασης οποιασδήποτε διάταξης των παρουσών ρητρών. Η αποζημίωση υπόκειται στις εξής
προϋποθέσεις: α) το συμβαλλόμενο μέρος που δέχεται την αποζημίωση (‘αποζημιούμενο συμβαλλόμενο μέρος’) ενημερώνει
αμέσως το άλλο συμβαλλόμενο μέρος (‘συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει στην αποζημίωση’) για την ύπαρξη απαίτησης· β)
το συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει στην αποζημίωση έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διαδικασίας άμυνάς του κατά
οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης και διευθέτησής της και γ) το αποζημιούμενο συμβαλλόμενο μέρος προσφέρει εύλογη
συνεργασία και αρωγή στο συμβαλλόμενο μέρος που προβαίνει στην αποζημίωση στην άμυνά του κατά τέτοιας απαίτησης.”

Επίλυση διαφορών μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα των δεδομένων (εξυπακούεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική ρήτρα επίλυσης διαφορών ή απονομής δικαιοδοσίας):

“Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του εισαγωγέα και του εξαγωγέα των δεδομένων σχετικά με οποιαδήποτε υποτιθέμενη
παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης των παρουσών ρητρών, η διαφορά αυτή θα επιλύεται οριστικά βάσει των κανόνων
διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce) από έναν ή περισσότερους
διαιτητές, οριζόμενους σύμφωνα με τους προαναφερθέντες κανόνες. Τόπος διαιτησίας θα είναι [ ]. Ο αριθμός των διαιτητών
θα είναι [ ].”

Κατανομή των δαπανών:

“Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει των παρουσών ρητρών με δικά του έξοδα.”.

Πρόσθετη ρήτρα καταγγελίας:

“Σε περίπτωση καταγγελίας των παρουσών ρητρών, ο εισαγωγέας των δεδομένων υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως στον
εξαγωγέα των δεδομένων όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όλα τα αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα που υπόκεινται στις παρούσες ρήτρες ή, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα των δεδομένων, να καταστρέψει όλα τα
αντίγραφα των εν λόγω δεδομένων και να πιστοποιήσει στον εξαγωγέα των δεδομένων ότι προέβη στην ενέργεια αυτή, εκτός
εάν το εθνικό του δίκαιο ή η τοπική του ρυθμιστική αρχή δεν επιτρέπουν στον εισαγωγέα των δεδομένων την καταστροφή ή
την επιστροφή του συνόλου ή μέρους των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα αντιμετωπίζονται ως
εμπιστευτικά και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για κανένα σκοπό. Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί, αν υποβληθεί
σχετικό αίτημα από τον εξαγωγέα των δεδομένων, να επιτρέψει στον εξαγωγέα των δεδομένων ή σε οργανισμό επιθεώρησης
που θα επιλεγεί από τον εξαγωγέα των δεδομένων και κατά του οποίου ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν προβάλλει λογικές
αντιρρήσεις την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση της υποχρέωσης αυτής. Στην περίπτωση
αυτή, ο έλεγχος θα γίνει έπειτα από εύλογη προθεσμία προειδοποίησης και κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου
εργασίας.”»
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