
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ-
ΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 679/2016 ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

Στην Καστοριά σήμερα την 22-02-2019 ημέρα Παρασκευή στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, συνήλθε η επιτροπή
σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 9775/23-11-2018 απόφαση του Διοικητή του Γενι-
κού Νοσοκομείου Καστοριάς και η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

1) Γέρου Βασιλική – Διοικητική Διευθύντρια
2) Νικολοπούλου Χαρίκλεια –  Δ/ντρια Φαρμακείου
3) Τζιάρας Λουκάς – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
 Τον  Ευρωπαϊκό  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  των  Προσωπικών  Δεδομένων  (  General  Data  Protection

Regulation) 679/2016
 Την από 18-07-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με την οποία δημοσιεύτηκε ένας οδηγός προετοιμασίας

και οι βασικές κατευθύνσεις για την προετοιμασία των φορέων για την συμμόρφωση προς το Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων

 Τις κατευθυντήριες οδηγίες, τα υποδείγματα και τις απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που έχουν δοθεί από το
Υπουργείο  Υγείας  και  βρίσκονται  αναρτημένες  στον  ιστότοπο  του  Υπουργείου  στην  διεύθυνση
http://www.moh.gov.gr/articles/gdpr

 Την 217η /27-09-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς.
προέβη στην σύνταξη των επισυναπτόμενων τεχνικών προδιαγραφών για τις Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (GDPR)  679/2016  και  Β.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς για ένα έτος

Καστοριά 22-02-2019

Η επιτροπή

 Γέρου Βασιλική 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια

Τζιάρας Λουκάς 

http://www.moh.gov.gr/articles/gdpr


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR)
679/2016

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς επεξεργάζεται πληθώρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και πληροφορίες
(σε ηλεκτρονικά ή/και φυσικά αρχεία) που μπορούν να ταυτοποιήσουν φυσικά πρόσωπα (ασθενείς, εργαζομένους, συ-
νεργάτες, προμηθευτές κ.ά.).

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εναρμόνιση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκού Κα-
νονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (GDPR)   

Σκοπός είναι η αναγνώριση των τεχνολογικών και οργανωτικών αναγκών του Νοσοκομείου και η κάλυψή τους με την
υλοποίηση των αντίστοιχων μέτρων για την διαμόρφωση συνεχούς συμμόρφωσής του στις απαιτήσεις του GDPR.

Οι υπηρεσίες θα αφορούν σε όλες τις λειτουργικές Μονάδες του Νοσοκομείου, οι οποίες διαχειρίζονται προσωπικά δεδο-
μένα: 

 Τμήματα πρωτοβάθμιας φροντίδας, όπως Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
 Τμήματα δευτεροβάθμιας φροντίδας, όπως Κλινικές Παθολογικού και Χειρουργικού τομέα, Χειρουργεία, ειδικές

Μονάδες (Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού,), Διατομεακά Τμήματα, ΚΕΦΙΑΠ κλπ
 Εργαστήρια του Εργαστηριακού Τομέα 
 Διοικητικές Υπηρεσίες, όπως Γραφείο Κίνησης, Λογιστήριο Ασθενών, Τμήμα Προσωπικού, Γραμματείες κλπ. 
 Τμήμα Πληροφορικής 

Αναλυτικά το έργο θα περιλαμβάνει:

 Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών,  των γραπτών πολιτικών και  διαδικασιών,  των πληροφοριακών συστη-
μάτων και δικτυακών υποδομών, και κάθε στοιχείου που επηρεάζει την προστασία προσωπικών δεδομένων σε όλες
τις δραστηριότητες και τα τμήματα του νοσοκομείου.

 Ενημέρωση και συνεργασία (με συναντήσεις/συνεντεύξεις) με αρμόδια στελέχη Τμημάτων του Οργανισμού, καλύ-
πτοντας κάθε μείζονα δραστηριότητα, τμήμα, εξωνοσοκομειακή δομή και γραφείο.

 Δημιουργία λεπτομερών data flow maps ανά επιχειρησιακή μονάδα, τμήμα ή μείζονα κατηγορία προσωπικών δεδο-
μένων, με σκοπό την επαρκή συμβατότητα με τις απαιτήσεις του GDPR, όπου θα απεικονίζονται όλες οι πληροφορί-
ες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων στο νοσοκομείο. Τα data flow maps θα καλύπτουν την απαί-
τηση του GDPR για το αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραί-
τητες πληροφορίες, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδο-
μένων και να εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου.

 Εύρεση κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού (Gap Analysis).
 Ενδελεχή αξιολόγηση και σύνταξη μελέτης εκτίμησης αντικτύπου τυχόν συμβάντων παραβίασης της ιδιωτικότητας

των προσωπικών δεδομένων (Data Privacy Impact Assessment).
 Για κάθε κενό που εντοπίζεται, καθορισμός των απαραίτητων ενεργειών πρόληψης, αντιμετώπισης και δημιουργία

ενός λεπτομερούς, προτεραιοποιημένου και ολοκληρωμένου πλάνου συμμόρφωσης (compliance plan and roadmap).
 Αξιολόγηση των τρεχουσών πρακτικών επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και σύνταξη των απαραίτητων Πολιτι-

κών και Διαδικασιών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με βάση τα προτεινόμενα μέτρα του πλάνου συμμόρφω-
σης.

Με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του έργου ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι απαραίτητο να:

 Συμπεριλάβει ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών, των
υφιστάμενων πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

 Διεξάγει συνεντεύξεις με τα αρμόδια στελέχη του νοσοκομείου καλύπτοντας κάθε δραστηριότητα αυτού.
 Διεξάγει λεπτομερή αξιολόγηση των επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων, οι οποίες αξιολογούν τους κινδύνους

που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας των πληροφοριών και τα νομικά ζητήματα προστασίας δεδομένων και δίνουν
προτεραιότητα στα ευρήματα, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου.

 Δημιουργήσει λεπτομερές πλάνο ενεργειών αντιμετώπισης και διαχείρισης των ευρημάτων, έτσι ώστε οι επικεφαλής
όλων των επιμέρους δραστηριοτήτων να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις απαραίτητές ενέργειες.



 Παρέχει ένα λεπτομερές data flow map ανά επιχειρησιακή μονάδα, τμήμα ή ανά κατηγορία προσωπικών δεδομένων
με σκοπό την πλήρη συμβατότητα με τις απαιτήσεις του κανονισμού GDPR σχετικά με τα αρχεία των δραστηριοτή-
των επεξεργασίας.

 Πραγματοποιήσει έλεγχο σε όλες τις εμπλεκόμενες εφαρμογές λογισμικού, σε όλα τα αποθηκευτικά μέσα (ψηφιακά,
έντυπα, ηχητικά, κα) καθώς και να προτείνει με σαφήνεια τις απαιτούμενες αλλαγές και τροποποιήσεις βάσει του
νέου κανονισμού. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των συλλεγόμενων προσωπικών δεδομένων, της νομι-
κής βάσης πάνω στην οποία στηρίζεται η συλλογή, της παρεχόμενης συναίνεσης από τον εκάστοτε συμβαλλόμενο,
των παρεχόμενων πληροφοριών κ.λπ. Ο Ανάδοχος του έργου θα παρέχει λίστα προτάσεων σχετικά με τις αναγκαίες
δράσεις αντιμετώπισης (συμπεριλαμβανομένων και των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων) για κάθε κενό ή έλ-
λειψη που προκύπτει.

 Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των διαφορετικών τύπων συμβάσεων του νοσοκομείου με τρίτους, να εντοπίσει
κενά και να προτείνει ενέργειες με σκοπό την προσαρμογή τους στον νέο κανονισμό.

 Πραγματοποιήσει αξιολόγηση όλων των πρακτικών που σχετίζονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
και να παρέχει συγκεκριμένες και λεπτομερείς προτάσεις για δράσεις συμμόρφωσης με το νέο κανονισμό.

 Παρέχει ένα λεπτομερές, προτεραιοποιημένο και ολοκληρωμένο πλάνο συμμόρφωσης.
Όλες οι προτεινόμενες ενέργειες συμμόρφωσης είναι απαραίτητο να καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προ-
σωπικών δεδομένων (δηλ. συλλογή, καταγραφή, τροποποίηση / ενημέρωση, αποθήκευση, μεταφορά, διαγραφή / κα-
ταστροφή κ.λπ.) και να έχουν συμφωνηθεί με την ομάδα έργου και τους επιχειρησιακούς ιδιοκτήτες των δεδομένων
του νοσοκομείου πριν την παράδοση του πλάνου συμμόρφωσης

 Να τηρεί τις αρχές εμπιστευτικότητας. Ο ανάδοχος οφείλει να αναλάβει την ευθύνη για τη διασφάλιση της εμπιστευ-
τικότητας των εμπλεκόμενων συμβούλων και τεχνικών, όσον αφορά τη μη διαρροή πληροφοριών του είδους, του
βαθμού διεκπεραίσης της εργασίας καθώς και τις λεπτομέρειες αυτού, σε οιοδήποτε άτομο ή ομάδα ατόμων. 

2.ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Φάση 1: Έναρξη Έργου - Οργάνωση Δράσεων

1. Πλήρης ενημέρωση της Διοίκησης και των στελεχών του Νοσοκομείου των άρθρων και των απαιτήσεων του κανονι-
σμού.

2. Παρουσίαση στη Διοίκηση και τα στελέχη του νοσοκομείου του σχεδίου.
3. Υποβολή προτάσεων οργάνωσης της Ομάδας Έργου που θα συμμετάσχει στον Σχεδιασμό και την Υλοποίηση του

Προγράμματος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Παραδοτέα

1. Πλάνο υλοποίησης έργου (Περιγραφή του Έργου στην οποία περιγράφεται ο τρόπος προσέγγισης και εκτέλεσης του
Έργου, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της Ομάδας Έργου, των επιμέρους καθηκόντων των προσώπων που θα
την απαρτίζουν, των παραδοτέων και του χρονοδιαγράμματος). (ΠΕ 1.1)

Φάση 2 - Συγκέντρωση δεδομένων & Υλοποίηση Ροών Εργασίας

1. Επισκόπηση των επιχειρησιακών, τεχνικών και λειτουργικών διαδικασιών.
2. Ανάπτυξη του αρχείου δραστηριοτήτων και πόρων επεξεργασίας του νοσοκομείου
3. Ανάπτυξη διαγραμμάτων ροής δεδομένων που θα αποτυπώνουν τις φάσεις του κύκλου ζωής των δεδομένων, από τη

συλλογή, χρήση, αποθήκευση, μεταφορά μέχρι και την καταστροφή τους.
4. Συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, μέσω

της διενέργειας συνεντεύξεων με στελέχη όλων των εμπλεκόμενων τμημάτων του νοσοκομείου
5. Μελέτη και επισκόπηση δικτύου

Παραδοτέα :

1. Διαγράμματα ροής δεδομένων (Data Flow Maps) που θα καλύπτουν την απαίτηση του GDPR για το αρχείο δραστη-
ριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και θα περιέχουν όλες τις επιπλέον απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να απεικονί-
ζεται πλήρως η τρέχουσα κατάσταση ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων. (ΠΕ 2.1)

2. Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας (Risk Analysis) ώστε να εντοπίζονται κενά ως προς τις απαιτήσεις του θεσμι -
κού πλαισίου (διαγράμματα ροής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με κρίσιμες πληροφορίες). (ΠΕ 2.2)

3. Αποτύπωση δικτύου (Παθητικό και ενεργό) σε επίπεδο πρίζας, rack, πόρτας switch. (ΠΕ 2.3)



Φάση 3 - Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων (Gap Analysis)

1. Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων από:
 άποψης διαδικασιών.
 νομικής άποψης.
 άποψης ασφάλειας πληροφοριών.
 τεχνολογικής άποψης.

2. Εντοπισμός μη συμμορφώσεων στις πρακτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τον χειρισμό των προσωπι-
κών δεδομένων, ως προς τις απαιτήσεις του GDPR.

3. Μελέτη ως προς τις υφιστάμενες επεξεργασίες δεδομένων (και της διαβαθμίσεώς τους), καθώς και συστημάτων πλη-
ροφορικής του νοσοκομείου.

4. Αναγνώριση των σχετικών απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού ως προς τις επιμέρους περιοχές επεξεργασίας προ-
σωπικών δεδομένων.

5. Μελέτη αποκλίσεων της υφιστάμενης κατάστασης του νοσοκομείου σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για
κάθε επεξεργασία. Η μελέτη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω περιοχές:
 Απαιτήσεις ως προς την υποχρέωση τήρησης αρχείου δραστηριοτήτων,
 Συναίνεση,
 Συλλογή, Χρήση, Αποθήκευση,
 Διατήρηση δεδομένων/Καταστροφή,
 Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, αλλαγής, διαγραφής και λήθης,
 Κοινοποίηση σε Τρίτα Μέρη,
 Διαβίβαση σε τρίτες χώρες,
 Ασφάλεια επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων,
 Έλεγχος και παρακολούθηση των οργανωτικών και τεχνολογικών μέτρων,
 Πόροι,
 Γνωστοποίηση παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων σε εποπτική αρχή ή/και στο υποκείμενο των δεδομένων.

6. Μελέτη αποτίμησης επικινδυνότητας
7. Καταγραφή των σχετικών ευρημάτων σε σχέση με το βαθμό ετοιμότητας του νοσοκομείου και τις επιμέρους αποκλί-

σεις που παρουσιάζει σε σχέση με τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Παραδοτέα

1. Gap Analysis (ΠΕ 3.1)

Φάση 4 - Ανάπτυξη σχεδίου διορθωτικών ενεργειών

1. Καταγραφή αναλυτικού και σαφούς σχεδίου στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις βελτίωσης του νοσοκο-
μείου, με σκοπό την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή/ και αποκλίσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού και
τις απαιτήσεις του ευρύτερου κανονιστικού πλαισίου, όπως αναλύεται παραπάνω.

2. Προσέγγιση και προσδιορισμός συγκεκριμένων εργασιών ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν συντομότερα το επίπε-
δο συμμόρφωσης.

3. Κατάθεση προτάσεων αναφορικά με την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, σχετικά με την τροποποίηση
υφιστάμενων διαδικασιών, καθώς και το περιβάλλον λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, με σκοπό τη
συμμόρφωση με τον Κανονισμό.

Παραδοτέα

1. Σχέδιο διαχείρισης Επικινδυνότητας (ΠΕ 4.1)
2. Σχέδιο Συμμόρφωσης (Compliance Plan) που να συμπεριλαμβάνει προτάσεις αλλαγών. (ΠΕ 4.2)
3. Μελέτη Εκτίμησης αντικτύπου (Data Privacy Impact Assessment). (ΠΕ 4.3)
4. Πολιτικές και διαδικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων. (ΠΕ 4.4)

Φάση 5 – Εκπαίδευση προσωπικού/ Εσωτερικός έλεγχος

1. Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού είναι πολύ κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία του έργου. Οι εκπαιδευτικές
ανάγκες είναι σύνθετες και πρέπει να αντιμετωπιστούν με πολλαπλούς τρόπους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καλύπτει
τουλάχιστον τις εξής εκπαιδευτικές διαδικασίες:



 Εκπαίδευση κατά την διάρκεια της εργασίας (on-the-job-training) για να εξηγηθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο πώς θα
συμμετέχει στις δραστηριότητες επεξεργασίας

 Μαζική εκπαίδευση/παρουσίαση (δια ζώσης, ή τηλε-εκπαίδευση) για να δοθεί μια συνολική εικόνα του νέου
τρόπου λειτουργίας πάνω στα προσωπικά δεδομένα

 Ενημερωτικό υλικό σε ιστοσελίδες με στόχο την συνεχή χρήση από τους ενδιαφερόμενους και εκτός του Νοσο-
κομείου

Ο προγραμματισμός της μαζικής εκπαίδευσης θα γίνει σε συνεργασία με το Νοσοκομείο και θα αποφασιστεί κατά
την φάση της υλοποίησης του σχεδίου δράσης.
2. Ο Ανάδοχος σε αυτή τη φάση θα πρέπει να προβεί σε ένα τελικό έλεγχο όσον αφορά στις μεθόδους διατήρησης
της συμμόρφωσης των εμπλεκομένων προκειμένου να ελεγχθεί το επίπεδο γνώσης και συμμόρφωσης των εργαζο-
μένων. Θα επιθεωρηθούν όλοι οι εργαζόμενοι, οι χώροι εργασίας τους, τα σημεία αποθήκευσης των προσωπικών δε-
δομένων, έγγραφων και ηλεκτρονικών, η πρόσβαση σε αυτά, καθώς επίσης και οι συμφωνίες εμπιστευτικότητας που
έχουν υπογραφεί, ώστε να επιβεβαιωθεί η διαφύλαξη της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των
προσωπικών δεδομένων και των απαιτήσεων του GDPR.

Παραδοτέα  

1. Εγχειρίδιο προστασίας δεδομένων (ΠΕ 5.1)
2. Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό (ΠΕ 5.2)
3. Πρόγραμμα και σχέδιο εσωτερικών επιθεωρήσεων (ΠΕ 5.3)
4. Κώδικας Δεοντολογίας (ΠΕ 5.4)

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης



Β.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩN (DPO)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), έργο που θα πρέπει να παραδοθεί σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμ-
βασης, ο Ανάδοχος θα παρέχει στο Νοσοκομείο  κατάλληλα καταρτισμένο και πιστοποιημένο άτομο προκειμένου να 
αναλάβει για ένα έτος τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO).

Ο DPO θα παρακολουθεί την εφαρμογή των Πολιτικών/Διαδικασιών  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχουν 
αναπτυχθεί για την συμμόρφωση του Νοσοκομείου με τον Κανονισμό. Επιπλέον θα αναθεωρεί και θα βελτιώνει τις Πο-
λιτικές / Διαδικασίες όπου κρίνει απαραίτητο. Επίσης θα επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις αντίκτυπου (DPIA) και θα δη-
μιουργεί καινούριες για επεξεργασίες υψηλού ρίσκου. Ακόμα θα αναλαμβάνει την ενημέρωση του προσωπικού καθώς 
και τις εσωτερικές επιθεωρήσεις, με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου επιπέδου συμμόρφωσης.

Ο DPO διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και των εκτελούντων την επεξεργασία προς τις δια-
τάξεις του GDPR και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδο-
μένων). Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός (όχι αποφασιστικός). Καταρχήν δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμ-
μόρφωση προς τον GDPR, έχει όμως βέβαια την ευθύνη καθοδήγησης του φορέα προς την απαιτούμενη συμμόρφωση 
προς τον GDPR.

Αναλυτικά τα καθήκοντα του DPO είναι τα ακόλουθα:
    • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις υποχρεώσεις τους. που 
απορρέουν από τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων.
    • Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον GDPR και άλλες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων (π.χ. 
προσδιορισμός και διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση προσωπικού, διενέργεια εσωτερικών ελέγχων).
    • Να παρέχει συμβουλές για την εκτίμηση αντικτύπου και να παρακολουθεί την υλοποίησή της.
    • Να είναι το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχές και τα υποκείμενα των δεδομένων (εργαζόμενοι, ασθενείς, 
κ.λπ.).
    • Να συνεργάζεται με την εποπτική αρχή και να ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την εποπτική αρχή για ζητήματα 
που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του  GDPR
    • Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήματα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων (π.χ. παρουσία σε συσκέψεις 
ανώτερων και μεσαίων στελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων Φορέων και κατά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή 
λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του, έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε πε-
ρίπτωση περιστατικού παραβίασης).
    • Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με τις πράξεις επεξερ-
γασίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας. 
    • Λογοδοτεί απευθείας στο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του εργοδότη, ενώ παράλληλα δεσμεύεται από την τήρηση του
απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του.
    • Είναι σε άμεση συνεργασία με το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας για την ενί-
σχυση των δράσεων προστασίας δεδομένων του Υπουργείου και την εφαρμογή τους στο σύνολο των εποπτευόμενων φο-
ρέων με ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.

Η Διοίκηση του Φορέα φροντίζει αντίστοιχα ώστε ο DPO :
    • Να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας 
    • Να εκπληρώνει τα καθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του)
και δεν υφίσταται κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ DPO

Για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμμόρφωσης του Νοσοκομείου με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να:

 Υλοποιεί, ή να έχει υλοποιήσει, έργα GDPR σε Οργανισμούς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή άλλους Δημόσιους
& ιδιωτικούς οργανισμούς (τουλάχιστον 2 έργα)

 Διαθέτει ομάδα έργου η οποία θα αποτελείται από τουλάχιστον ένα :
o Εξειδικευμένο νομικό με γνώση και εμπειρία των πρακτικών περί Προστασίας και διαχείρισης προσωπι-

κών δεδομένων στο πλαίσιο υλοποίησης της συμμόρφωσης. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της
ομάδας έργου σε 2 τουλάχιστον παρόμοια έργα.

o Εξειδικευμένο επιστήμονα Πληροφορικής με γνώση και εμπειρία της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων
μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Να αποτελεί ή να έχει αποτελέσει μέλος της ομάδας έργου σε 2 του-
λάχιστον παρόμοια έργα.

Ένα μέλος της ομάδας, που θα αναλάβει και τον ρόλο του DPO για ένα έτος μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμ-
μόρφωσης του Νοσοκομείου με τον GDPR, πρέπει να κατέχει πιστοποίηση ή βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος
κατάρτισης DPO  και να είναι ορισμένος ως DPO σε τουλάχιστον έναν οργανισμό.
Ένα μέλος της ομάδας θα πρέπει να είναι επιθεωρητής προτύπου διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών κατά ISO
27001 η άλλο διεθνές πρότυπο.

Η υλοποίηση των έργων από τον Ανάδοχο θα πρέπει να τεκμηριώνεται με Βεβαίωση από τον πελάτη, ή αντίστοιχη
σύμβαση έργου.

Καστοριά 22-02-2019

Η επιτροπή

 Γέρου Βασιλική 

Νικολοπούλου Χαρίκλεια

Τζιάρας Λουκάς 
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