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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Επιμελητήριο Κορινθίας Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
Τον

νόμο 4497/2017 - «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της

επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
τον νόμο. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/8-8-2016), με θέμα: “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών”,
τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 “για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ”
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, να υποβάλει
προσφορά σύμφωνα με τους όρους (τεχνικές προδιαγραφές και οικονομικούς όρους) της
παρούσας πρόσκλησης.
Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για τη συμμόρφωση
του Επιμελητηρίου Κορινθίας με το Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2016/679 ο οποίος θεσπίζει
κανόνες που αφορούν στην Προστασία των Φυσικών Προσώπων, έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο εν λόγω κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη
του και τίθεται σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.
Περιγραφή Βασικών Όρων Παραδοτέων:
1. Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παρουσιολόγια και σχετικές βεβαιώσεις για την επίτευξη
GDPR Awareness στο σύνολο του προσωπικού

2. Δημιουργία ομάδας εργασίας για το GDPR Compliance
3. Μηνιαία reports για την πορεία των σταδίων
4. Μητρώο Επεξεργασίας Δεδομένων - Analytical Data Mapping
5. Διάγραμμα της ροής των πληροφοριών με βάση το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα ή
σύστημα αρχειοθέτησης
6. Gap Analysis
7. Προτάσεις νομικών, οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την επίτευξη της συμμόρφωσης με
βάση τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού
8. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
9. Νέες νομικές συμβάσεις
10. Νέα έντυπα με βάση τις απαιτήσεις του Κανονισμού
11. Διαδικασίες διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών
12. Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών
13. Διαδικασία διαχείρισης και εντοπισμού παραβιάσεων
14. Data Protection Impact Assessment
1 5. Risk Assessment
16. Αναφορά ελέγχου υφιστάμενης συμμόρφωσης.
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της ομάδας έργου για τη συμμόρφωση του Επιμελητηρίου Κορινθίας
με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων :
Υπεύθυνος έργου: Κάτοχος Διδακτορικού σε θέματα ασφάλειας συστημάτων, τουλάχιστον τριετή
(3) εμπειρία σε θέματα ασφάλειας συστημάτων, εμπειρία σε τουλάχιστον τρία (3) έργα σχετικά με
το ISO 27001.
Μέλη ομάδας: Η ομάδα να αποτελείται από :
1. Νομικός, με αποδεδειγμένη εμπειρία σε κατ’ ελάχιστο 5 έργα για την Συμμόρφωση στις
απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κατά το
πρότυπο ISO 17024
2. Οικονομικής κατεύθυνσης, πιστοποιημένος Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων κατά το πρότυπο
ISO 17024
Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική - οικονομική προσφορά σας για το σκοπό
αυτό, μέχρι 11 Μαΐου 2018 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Κορινθίας επί της οδού
Ερμού 2 στο πρωτόκολλο.
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