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ΕΝΤΥΠΟ 1
ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προς
Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ 2022
1. Αφού μελετήσαμε τα Έγγραφα Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει πλήρη αντίληψη
του Αντικειμένου της Σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε,
εκτελούμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα με τα Έγγραφα
Διαγωνισμού και την Τεχνική προσφορά μας και με την τιμή που δηλώνουμε στην
Οικονομική Προσφορά μας.
2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των
Υπηρεσιών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που
αναφέρεται στο άρθρο 6 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και
θα μπορεί να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πριν τη λήξη της περιόδου αυτής.

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ………………………………………………………...
Όνομα Υπογράφοντος

…………………………………………………………

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

………………………………………………………..

υπογράφοντος
Ιδιότητα υπογράφοντος

…………………………………………………………

Στοιχεία Προσφέροντος
Όνομα Προσφέροντος

…………………………………………………………

Χώρα Εγκατάστασης

…………………………………………………………

Διεύθυνση……………………………………

Ταχ. Κιβ. ………………………………………………

Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) ………………………………………………………..
Ταχ. Κιβ. ……………………………………..
Τηλέφωνο επικοινωνίας……………………………. Τέλεφαξ επικοινωνίας ………………………….

Αρ. Μητρώου Φ.Π.Α.

…………………………………………………..

(χώρα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ)

…………………………………………………..

Ημερομηνία

…………………………………………………..

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ 2
ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Προς: Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ
2022
Υπευθύνως δηλώνω ότι:
α. δεν έχω καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση εις βάρος μου, ούτε και υφίσταται παραδοχή
μου για:
i.

συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της
Απόφασης – Πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008
για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος,

ii.

τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, όπως ορίζονται αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της Απόφασης –
Πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα
διάπραξης εγκλήματος ως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

iii.

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της των περί της Παρεμπόδισης και
Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
Νόμων του 2007 έως 2016,

iv.

παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το άρθρο 2
του περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης
Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμου του 2014.

Νοείται ότι η υποχρέωση του αποκλεισμού μου από το Ταμείο εφαρμόζεται επίσης όταν το
πρόσωπο, εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ή υπάρχει
παραδοχή, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού μου οργάνου ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
β. δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά μου.
Όποια παράγραφος δεν ισχύει να διαγραφεί και στο χώρο που ακολουθεί να δοθούν διευκρινίσεις.
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Υπογραφή:

…………………………………………………..

Όνομα υπογράφοντος:

…………………………………………………..

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου υπογράφοντος: …………………………………………………
Ιδιότητα υπογράφοντος:

…………………………………………………..

Στοιχεία Προσφέροντος
Όνομα: ………………………………………………………………………………………………………
Χώρα εγκατάστασης: …………………Διεύθυνση: ……………………………………………………...
………………………………………………………………………………………Ταχ.Κιβ. ……………..
Διεύθυνση επικοινωνίας (εάν είναι διαφορετική) ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………Ταχ. Κιβ. …………….
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………………………………………Τέλεφαξ επικοινωνίας: ……………….

ΕΝΤΥΠΟ 3
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΗΤΕΣ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ
Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα παραθέτοντας τα στοιχεία των συμβάσεων που είναι
συναφείς – σύμφωνα με την παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στο σχετικό εδάφιο της
παραγράφου 5.3 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού – με την προκηρυσσόμενη
και τις οποίες έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί ο φορέας κατά τη διάρκεια των τριών (3)
τελευταίων ετών. Ο αριθμός των συμβάσεων αυτών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 5.

Περιγραφη Χώρα
έργου

Συνολική
Αξία
Σύμβασης

Αναλογία
Πελάτης
Αριθμός
Ημερομηνίες
της
μελών
(έναρξης/λήξης)
σύμβασης
Ταμείου
που
Προνοίας
εκτελέστηκε
ή Ταμείου
από τον
Συντάξεως
Φορέα (%)

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Συμπληρώστε πιο κάτω τον αριθμό μόνιμου προσωπικού που εργοδοτείτε στην Κύπρο
κατά την ημερομηνία συμπλήρωσης και υπογραφής του εντύπου αυτού.

Υπογραφή:

…………………………………………………..

Όνομα υπογράφοντος:

…………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος:

…………………………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς
Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων

Θέμα: ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ
2022
1. Αφού μελέτησα/με τους όρους των Εγγράφων Διαγωνισμού και αφού έχουμε αποκτήσει
πλήρη αντίληψη του αντικειμένου της σύμβασης, εμείς οι υποφαινόμενοι , αναλαμβάνουμε
να αρχίσουμε, εκτελέσουμε και συμπληρώσουμε το Αντικείμενο της Σύμβασης, σύμφωνα
με τα Έγγραφα Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά μας, για το συνολικό ποσό των
€………………… (ολογράφως ………………………………..Ευρώ και ………….σεντ), συν
Φ.Π.Α. Το συνολικό ποσό της προσφοράς αναλύεται στον Πίνακα Ανάλυσης Οικονομικής
Προσφοράς που επισυνάπτεται.
2. Αν η προσφορά μας γίνει αποδεκτή, αναλαμβάνουμε να αρχίσουμε την εκτέλεση των
Υπηρεσιών με την υπογραφή της Συμφωνίας και να τις συμπληρώσουμε μέσα στα
χρονικά όρια που αναφέρονται στα Έγγραφα Διαγωνισμού και στην Προσφορά μας.
3. Συμφωνούμε πως η Προσφορά μας αυτή θα ισχύει για περίοδο ίση με αυτή που ορίζεται
στο Άρθρο 6 του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού, θα μας δεσμεύει και θα μπορεί
να γίνει αποδεκτή ανά πάσα στιγμή πρίν τη λήξη της περιόδου αυτής.
4. Συμφωνούμε με το δικαίωμα του Ταμείου να παρατείνει τη Συμφωνία αυτή για δώδεκα
(12) μήνες με τις ίδιες τιμές και όρους.
5. Μέχρι να ετοιμαστεί και υπογραφεί επίσημη Συμφωνία, η προσφορά μας αυτή μαζί με τη
γραπτή αποδοχή σας θα αποτελούν δεσμευτικό Συμβόλαιο μεταξύ μας.

Υπογραφή:

…………………………………………………..

Όνομα υπογράφοντος:

…………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος:

…………………………………………………..

ΕΝΤΥΠΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (συνέχεια)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ποσό ανά έτος

Αριθμός ετών

Οικονομικά έτη 2020,
2021,2022

3

Δικαίωμα Ταμείου για
ανανέωση για
οικονομικό έτος 2023

1

Συνολικό ποσό
(σε Ευρώ)

Συνολική Οικονομική
Προσφορά

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του ………………………………………………………...
Όνομα Υπογράφοντος

…………………………………………………………

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

………………………………………………………..

υπογράφοντος
Ιδιότητα υπογράφοντος

…………………………………………………………

Ημερομηνία

…………………………………………………………

Στοιχεία Προσφέροντος
Όνομα Προσφέροντος

…………………………………………………………

Μάρτυρας (Όνομα, Υπογραφή και Διεύθυνση)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

Σημείωση: Όλα τα κενά να συμπληρωθούν από τον Προσφέροντα ή τον Εκπρόσωπό του.

ΕΝΤΥΠΟ 5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
Ονοματεπώνυμο Θέση
στελέχους
στην
Ομάδα
Έργου

Έτη
Εμπειρία
Αρμοδιότητες- Ανθρωπομήνες/
εμπειρίας στο
Καθήκοντα
Ανθρωποημέρες
αντικείμενο
Απασχόλησης

ΕΝΤΥΠΟ 5Α
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προτεινόμενη θέση στην Ομάδα Έργου:

1. Επίθετο:
2. Όνομα:
3. Ημερομηνία γέννησης:
4. Υπηκοότητα:

5. Εκπαίδευση:

Όνομα
Σχολής/Πανεπιστημίου

Περίοδος Φοίτησης
Από

Μέχρι

Πτυχίο/Δίπλωμα
που αποκτήθηκε

6. Γλώσσες: Αναφέρετε ικανότητα σε κλίμακα από 1 έως 5 (1-άριστα, 5-ελάχιστα)

Γλώσσα

Ανάγνωση

Γραφή

Ομιλία

7. Μέλος επαγγελματικών οργανισμών:

8. Άλλες ικανότητες: (π.χ. γνώση Η/Υ κλπ.)

9. Παρούσα θέση στον οργανισμό: (Αναγράφεται η σημερινή απασχόληση – θέση σε
Επιχείρηση, Οργανισμό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, ελεύθερος επαγγελματίας κλπ.)

10. Κύρια προσόντα: (Αναγράφονται τα κύρια προσόντα και ικανότητες του ατόμου που
προκύπτουν από την μέχρι σήμερα επαγγελματική και άλλη εμπειρία του)

11. Επαγγελματική εμπειρία:

Επιχείρηση/Οργανισμός

Περίοδος
Από

Θέση

Περιγραφή
Καθηκόντων*

Μέχρι

* Να δοθεί αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων κατά τρόπο που να φαίνεται η συνάφεια με τις
ζητούμενες υπηρεσίες, ο βαθμός εμπλοκής και ευθύνης.

12. Κατάλογος έργων συναφών με το προκηρυσσόμενο

Τίτλος
έργου

Ημερομηνίες
εκπόνησης
(έναρξη –
Ολοκλήρωση)

Αξία
έργου

Αποδέκτης/
Φορέας
Ανάθεσης

Συνοπτική
περιγραφή
έργου

Αρμοδιότητεςκαθήκοντα

13. Άλλα σχετικά στοιχεία / πληροφορίες:

Σημείωση: Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας να ελέγξει
την ορθότητα των στοιχείων του Βιογραφικού Σημειώματος. Προς το σκοπό αυτό, ο Προσφέρων
οφείλει, εάν του ζητηθεί, να υποβάλει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης.

ΕΝΤΥΠΟ 6
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (από την Αστυνομία) ή, ελλείψει αυτού, ισότιμου
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας
εγκατάστασης του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του εδαφίου 5.2(1)(α) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
2. Πιστοποιητικό αρμόδιας διοικητικής αρχής (από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και
Επίσημου Παραλήπτη) ή δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα
εγκατάστασης του από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
συμμετοχής του εδαφίου 5.2(1)(γ) του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή της χώρας εγκατάστασης του από το
οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής του εδαφίου 5.2(1)(β)
του Μέρους Α των Εγγράφων Διαγωνισμού.
Αρμόδια αρχή στην Κυπριακή Δημοκρατία για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών
είναι:
•

Τμήμα Φορολογίας [(έντυπο Τ.Φ. 2004) 2018]

•

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (για τους εργοδότες Έντυπο αρ. Υ.Κ.Α. 2-022 και για
αυτοτελώς εργαζομένους το Έντυπο Υ.Κ.Α. 2-023)

Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει τα πιο πάνω πιστοποιητικά τότε αυτά
μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του Ανάδοχου, στα δε κράτη όπου
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της
χώρας εγκατάστασης του.

3. Έντυπο Εξουσιοδότησης για Πληρωμή (θα δοθεί στον Ανάδοχο).

Σημείωση:
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 1-2 πιο πάνω, γίνονται αποδεκτά
εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα πιο κάτω:
•

Είναι πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα

•

Έχουν εκδοθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΕΝΤΥΠΟ 7
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ)
Σύμφωνα με τον όρο 7.3.2 του διαγωνισμού, να υποβληθεί Ανάλυση της Τεχνικής
Προσφοράς, η οποία να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του τρόπου προσέγγισης και
της μεθοδολογίας που ο Προσφέρων προτίθεται να ακολουθήσει για την υλοποίηση του
Αντικειμένου της Σύμβασης.

ΕΝΤΥΠΟ 8
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αυτή η συμφωνία εμπιστευτικότητας ισχύει από ……………………(ημερομηνία)

ΜΕΤΑΞΥ

του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, με διεύθυνση στην οδό Φλωρίνης 11, Γρ. 202, 1065
Λευκωσία, (στο εξής αναφερόμενο ως «Το Ταμείο»),

και

της ………………………….. (όνομα), με αρ. εταιρείας ΗΕ ………… και εγγεγραμμένο γραφείο στη
διεύθυνση ………………………………………, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την
………………………………., με αρ. ταυτότητας ………………………, (στο εξής αναφερόμενη ως
«η Εταιρεία»),

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΠΕΙΔΗ η Εταιρεία θα υλοποιήσει το έργο …………………..που έχει κατακυρωθεί μέσω του
Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2020, 2021 ΚΑΙ
2022», στο εξής «το Έργο».
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Ταμείο θα προμηθεύσει την Εταιρεία με σχετικά έγγραφα και/ή πληροφορίες και/ή
πρόσβαση σε άλλα συστήματα του Οργανισμού τα οποία δύνανται να θεωρηθούν εμπιστευτικές
πληροφορίες, στα πλαίσια εκτέλεσης του Έργου,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Ταμείο επιθυμεί να προστατεύσει όλες τις «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» που
έχουν στην κατοχή τους και δύνανται να περιέλθουν στην προσοχή και/ή στην κατοχή της
Εταιρείας, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου,
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, (στο εξής η «Συμφωνία») γίνεται ως εγγύηση
της διατήρησης της εμπιστευτικότητας μεταξύ του Ταμείου και της Εταιρείας.
1. Για τους σκοπούς της παρούσας Συμφωνίας, ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» θα
σημαίνει όλα τα έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες τις οποίες η Εταιρεία και/ή οι
αντιπρόσωποι και/ή οι υπάλληλοι και/ή οι σύμβουλοι αυτής, λαμβάνουν από το Ταμείο,

ως μέρος των συμβατικών τους υποχρεώσεων και/ή πληροφορίες οι οποίες τους
γνωστοποιούνται λόγω της συμβατικής τους σχέσης με το Ταμείο και/ή πληροφορίες οι
οποίες είναι αποτέλεσμα μελετών, πειραμάτων και/ή ερευνών οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με το Συμβόλαιο και/ή για σκοπούς εκτέλεσης του
Συμβολαίου και στο βαθμό όπου κατά τη στιγμή της αποκάλυψης, τέτοιες πληροφορίες
και/ή δεδομένα δεν ήταν σε γνώση της Εταιρείας και/ή των αντιπροσώπων αυτής και/ή
τέτοιες πληροφορίες δεν είχαν δημοσιευτεί.
2. Με επιφύλαξη των προνοιών της παραγράφου 3 κατωτέρω, η Εταιρεία αναλαμβάνει
όπως:
α. να μην αποκαλύπτει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εν μέρει και ή εν όλω, σε τρίτα άτομα,
χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ταμείου, εκτός σε άτομα τα οποία
εργοδοτούνται από αυτή και/ή έχουν άμεση σχέση με την εκτέλεση του Συμβολαίου και/ή
με την εκτέλεση του σκοπού του Συμβολαίου,
β. να μην χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε
σκοπό εκτός αυτόν που προβλέπεται από το Συμβόλαιο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση του Ταμείου,
γ. η Εταιρεία εγγυάται ότι οι αντιπρόσωποι και/ή οι υπάλληλοι και/ή οι σύμβουλοι αυτής
και/ή οι οποιοιδήποτε τυχόν υπεργολάβοι, εάν υπάρχουν, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις
Εμπιστευτικές Πληροφορίες, είναι ενήμεροι και θα συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις
όπως απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία και θα δεσμεύονται από αυτή,
δ. η Εταιρεία οφείλει να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις αναφορικά με το σκοπό του
Συμβολαίου και/ή τις υπηρεσίες που παρέχει.
3. Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας, με βάση την παράγραφο 2 ανωτέρω, δεν υφίστανται στις
περιπτώσεις όπου οι οποιεσδήποτε Εμπιστευτικές Πληροφορίες:
α. εμπίπτουν στη σφαίρα του δημόσιου τομέα χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας,
β. οι οποίες ως αποτέλεσμα της αμοιβαίας αποκάλυψης, λήφθηκαν από την Εταιρεία και/ή
από αντιπρόσωπο, υπάλληλο και/ή σύμβουλο αυτής, από τρίτο άτομο το οποίο είχε στη
νόμιμη κατοχή του τέτοιες πληροφορίες, χωρίς να παραβαίνει οποιαδήποτε συμβατική,
νομική και/ή εμπιστευτική υποχρέωση προς το Ταμείο, με την αποκάλυψη τέτοιων
πληροφοριών, και/ή
γ. αποκτήθηκαν και/ή αναπτύχθηκαν από την Εταιρεία, χωρίς να παραβιάζουν
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προς το Ταμείο,
δ. η αποκάλυψη των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς οποιεσδήποτε
νομικές υποχρεώσεις.
4. Η Εταιρεία οφείλει να επιδεικνύει τη δέουσα προσοχή για την εξασφάλιση της ορθής και
ασφαλούς αποθήκευσης των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Οι γνωστοποιούμενες

πληροφορίες θα παραμένουν ιδιοκτησία του Ταμείου και η Εταιρεία δεν θα αποκτήσει
οποιοδήποτε δικαίωμα ιδιοκτησίας αναφορικά με τις γνωστοποιημένες πληροφορίες.
5. Η παρούσα Συμφωνία θα τερματιστεί την ίδια μέρα με τον τερματισμό του συμβολαίου
μετά την επιστροφή και/ή διαγραφή όλων των εμπιστευτικών πληροφοριών του Ταμείου,
την οποία η Εταιρεία θα επιβεβαιώνει με Υπεύθυνη Δήλωση.
6. Οι πρόνοιες αυτής της Συμφωνίας θα ισχύουν για την περίοδο του συμβολαίου και καμία
τροποποίηση δε θεωρείται έγκυρη εκτός εάν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από όλα
τα συμβαλλόμενα μέρη.
7. Στην περίπτωση όπου οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη και/ή
μη εφαρμόσιμη, τότε η διάταξη αυτή θα διαγράφεται και οι λοιπές διατάξεις θα
παραμείνουν σε πλήρη ισχύ, χωρίς να επηρεάζεται η εγκυρότητα της παρούσας
Συμφωνίας.
8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Με την επιφύλαξη της γενικότητας των προαναφερόμενων και για σκοπούς συμμόρφωσης
με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ημερομηνίας 27 Απριλίου 2016 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 (Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), στο εξής αναφερόμενος ως “GDPR”,
οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τα μέρη και τυγχάνουν
επεξεργασίας για τους σκοπούς της διαχείρισης και εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας,
ή για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων που απαιτούνται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
εθνικής Νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, θα τυγχάνουν
επεξεργασίας και θα αποθηκεύονται για τη διάρκεια της παρούσας Συμφωνίας και μετά τη
λήξη της για περίοδο που δεν υπερβαίνει όσα ορίζονται στην Πολιτική Προστασίας
Δεδομένων του κάθε μέρους, η οποία είναι σύμφωνη με το GDPR.
Στα πλαίσια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του Ταμείου, ο
Ανάδοχος υπογράφει τη Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η
οποία επισυνάπτεται στην παρούσα ως Έντυπο 10.

9. Η παρούσα Συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της
Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να υπόκεινται στη
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Υπογραφή

Εταιρεία

Το Ταμείο

Όνομα
Θέση
Τόπος

Λευκωσία

Σφραγίδα
Μάρτυρες
Υπογραφή
Όνομα
Τόπος

ΕΝΤΥΠΟ 9
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΕ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΤΟ GDPR

Αυτή η Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «η
Σύμβαση») υπογράφτηκε στις ……/…../2022 στη Λευκωσία.
ΜΕΤΑΞΥ
Του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων, το οποίο ιδρύθηκε με βάση το άρθρο 26 του περί
Δικηγόρων Νόμου με διεύθυνση στην οδό Φλωρίνης 11, Γρ. 202, 1065 , Λευκωσία, (στο
εξής αναφερόμενο ως το «Ταμείο»),

Και
Της ………………………….(όνομα), με αριθμό εταιρείας ΗΕ……………….. (αριθμός) και
εγγεγραμμένο γραφείο στη διεύθυνση……………………………., η οποία εκπροσωπείται
νόμιμα από τον/ την …………………. , με αριθμό ταυτότητας ……………., (στο εξής
αναφερόμενη ως «η Εταιρεία»),
Και στο εξής αναφερόμενα και ως «τα Μέρη».
ΠΡΟΙΜΙΟ
ΕΠΕΙΔΗ η Εταιρεία παρέχει λογιστικές και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, που έχουν
κατακυρωθεί μέσω του Διαγωνισμού «Παροχή Λογιστικών και άλλων Υποστηρικτικών
Υπηρεσιών από Εγκεκριμένους Λογιστές για το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων για τα
οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022» στο εξής «το Έργο»,
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, είναι αναγκαίο το Ταμείο Συντάξεως
να αποκαλύψουν και/ή να δώσουν πρόσβαση και/ή άδεια επεξεργασίας και/ή να
μοιραστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την Εταιρεία
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ το Ταμείο και η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνονται εμπράκτως με τις
πρόνοιες του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι Επεξεργασίας των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων
καυτών Νόμου 2018, Ν. 125 (Ι)/2018, αλλά και με τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 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 95/46ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

στο εξής αναφερόμενος ως «GDPR», ως δύναται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό,
κατά τη διάρκεια της Εκτέλεσης του Έργου, συνεπώς
ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
1.Ορισμοί
1.1

Οι ορισμοί σχετικών όρων θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο GDPR ,
το οποίο θα αποτελεί ερμηνευτική πυξίδα για την Σύμβαση.

1.2

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή
άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
είτε πρόκειται για τρίτο είτε όχι.

1.3

Διαχειριστής σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος της διαχειριστικής
επιτροπής του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων. Ο Όρος διαχειριστική επιτροπή
έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2 του περί της Ίδρυσης, των
Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων
Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020, Ν. 10(Ι)/2020,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται.

1.4

Δικαιούχος σημαίνει το φυσικό πρόσωπο το οποίο εισπράττει περιοδικές
συνταξιοδοτικές παροχές από το Ταμείο.

1.5

Εκτελών την επεξεργασία για τους σκοπούς της Σύμβασης θα είναι η Εταιρεία,
η οποία θα επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό
του Ταμείου και της Εταιρείας.

1.6

«Μέλος» θα σημαίνει φυσικό πρόσωπο εκτός από δικαιούχο ή υποψήφιο μέλος,
του οποίου οι παρελθούσες ή τρέχουσες επαγγελματικές δραστηριότητες του
δίνουν ή θα του δώσουν το δικαίωμα σε συνταξιοδοτικές παροχές, σύμφωνα με
τις διατάξεις του συνταξιοδοτικού σχεδίου, περιλαμβανομένου του μέλους το
οποίο δικαιούται να λάβει τα σωρευμένα δικαιώματα του με τη μορφή εφάπαξ
πληρωμής, διατηρεί την ιδιότητα του μέλους μέχρι την είσπραξη αυτής της
πληρωμής.

1.7

Νομοθεσία θα σημαίνει κάθε σχετική ημεδαπή και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που
αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και/ή οποιαδήποτε άλλη σχετική
Νομοθεσία, είτε πρωτογενή ή δευτερογενή, που επηρεάζει το Έργο και την
Σύμβαση.

1.8

Προσωπικά δεδομένα έχει τη σημασία που δίδεται στον όρο δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα στο άρθρο 2 του περί της Προστασίας των Φυσικών

Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών Νόμου του 2018, Ν.
125(Ι)/2018, όπως αυτό τροποποιείται από καιρό σε καιρό.
1.9

Συνεργάτης θα σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με το Ταμείο
και/ή το Ταμείο Προνοίας.

1.10

Υπεύθυνος της επεξεργασίας για τους σκοπούς της Σύμβασης θα είναι το Ταμείο
το οποίο καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτει και/ή στα οποία δίνει πρόσβαση και/ή
άδεια επεξεργασίας και/ή τα οποία μοιράζεται με την Εταιρεία.

1.11

Για σκοπούς ορισμών μόνο η Σύμβαση αποτελεί ανεξάρτητη σύμβαση και δεν θα
περιλαμβάνει εμπορικούς ορισμούς που τυχόν να δημιουργήθηκαν από τα Μέρη
στα πλαίσια ξεχωριστών συμβάσεων συμπεριλαμβανομένης και της σύμβασης
του Έργου.

2.

Σκοπός της Σύμβασης
Η Σύμβαση έχει ως σκοπό να δημιουργήσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο το
Ταμείο θα αποκαλύψει και/ή θα δώσει πρόσβαση και/ή θα μοιραστεί δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα με το Ταμείο και την Εταιρεία έτσι ώστε η επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να συμμορφώνεται με τη Νομοθεσία.

3.

Συμφωνημένος Σκοπός της Επεξεργασίας

3.1

Η Σύμβαση γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου και τα οποιαδήποτε
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία το Ταμείο αποκαλύπτει και/ή
μοιράζεται με το Ταμείο και την Εταιρεία θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο το
συγκεκριμένο αυτό Έργο και για κανένα άλλο.

3.2

Ο συμφωνημένος σκοπός της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι:
-Τήρηση των κατάλληλων λογιστικών βιβλίων, τα οποία είναι αναγκαία για την
παρουσίαση της αληθινής και δίκαιης εικόνας των υποθέσεων, των δικαιοπραξιών,
των συναλλαγών, και της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ταμείου, καθώς και
για την κατάρτιση των λογαριασμών και εκθέσεων που αναφέρονται στο άρθρο 43
του Νόμου 10(Ι)/2020 και οποιαδήποτε άλλα βιβλία και λογαριασμούς, όπως ο
Έφορος δύναται να καθορίσει με Οδηγία.
-Κλείσιμο εξαμηνιαίας περιόδου και κατανομή κέρδους/(ζημιάς) στα μέλη του
Ταμείου Προνοίας.

-Ετοιμασία ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και επικοινωνία με ελεγκτές κατά
τη διάρκεια του ετήσιου ελέγχου.
-Παροχή οποιασδήποτε πληροφόρησης από το λογιστικό αρχείο του Ταμείου η
οποία δυνατό να ζητηθεί από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου και/ή την
Αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και/ή από τον Έφορο.
-Επικοινωνία με το Γραφείο του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών

όπου

χρειάζεται

και

υποβολή

όλων

των

απαραίτητων

εγγράφων/πληροφοριών προς τον Έφορο προς πλήρη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του Νόμου 10(Ι)/2020.
4. Επιτρεπόμενοι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
4.1 Οι επιτρεπόμενοι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η
Εταιρεία και οι άμεσα εργοδοτούμενοι της μόνο.
4.2. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο και/ή επιθυμητό να γίνει αποκάλυψη και/ή
να δοθεί πρόσβαση και/ή άδεια επεξεργασίας και/ή να μοιραστεί η Εταιρεία τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, θα πρέπει πρώτα να λάβει την γραπτή άδεια του Ταμείου, εκτός εάν η
υποχρέωση πηγάζει από Δικαστική Απόφαση και/ή Διάταγμα και/ή Νομοθεσία η
οποία προνοεί ρητά τη μη ενημέρωση και/ή αποκάλυψη στο Ταμείο, της
διαβίβασης προσωπικών δεδομένων.
5. Υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
5.1 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτει και/ή στα οποία δίνει
πρόσβαση και/ή άδεια επεξεργασίας και/ή μοιράζεται το Ταμείο και την Εταιρεία
αφορούν τα Μέλη, τους Δικαιούχους, τα Υποψήφια μέλη και τους Διαχειριστές
του Ταμείου.
6. Είδος δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
6.1 Τα προσωπικά δεδομένα που θα αποκαλύψει και/ή στα οποία θα δώσει
πρόσβαση και/ή άδεια επεξεργασίας και/ή θα μοιραστεί το Ταμείο και την
Εταιρεία είναι:
(α) Απλά προσωπικά δεδομένα: Αριθμός Μητρώου, αριθμός δελτίου
πολιτικής ταυτότητας, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εγγραφής στο

Ταμείο, ποσό σύνταξης, τηλέφωνα, διεύθυνση διαμονής, πληρωτέο ποσό
εισφοράς.
Καθώς και
(β) Ειδικές κατηγορίες δεδομένων (ευαίσθητα δεδομένα): φύλο,
ημερομηνία γέννησης συζύγου και εξαρτώμενων τέκνων, ημερομηνία γάμου

7. Υποχρεώσεις Εταιρείας
7.1 Νόμιμη Επεξεργασία
Η Εταιρεία αναλαμβάνει γενική υποχρέωση να προβαίνει σε νόμιμη, δίκαια και
διαφανή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη
Νομοθεσία, τις αρχές και τα άρθρα του GDPR και μόνο για το σκοπό συμμόρφωσης
με τις εκάστοτε Οδηγίες του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών
Παροχών, τις πρόνοιες της Οδηγίας 1 του 2010, Κ.Δ.Π. 22/210, καθώς και των
προνοιών των άρθρων 3, 20. 21, 44 και 64 του περί της Ίδρυσης, των
Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών
Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμου του 2020, Ν. 10(Ι)/2020, όπως επίσης τις κατά
καιρούς τροποποιήσεις, αναθεωρήσεις και καταργήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.
7.2 Η Εταιρεία συμφωνεί και αναλαμβάνει όπως επεξεργάζεται τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα ως ακολούθως:
(α) Συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του GDPR, δηλαδή να τηρεί τις αρχές που διέπουν την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
(β) Συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου 6 του GDPR, δηλαδή πάντοτε να προβαίνει σε νόμιμη
επεξεργασία,
7.3 Προσωπικά δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας
Η Εταιρεία συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες 9 του GDPR το οποίο αφορά την επεξεργασία ειδικών
κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά
φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων,
βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου,
δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική

ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, εάν και εφόσον
εφαρμόζεται για σκοπούς εκτέλεσης του Έργου.
7.4 Η Εταιρεία συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 10 του GDPR, δηλαδή σε ότι αφορά
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και
αδικήματα, εάν και εφόσον εφαρμόζεται για σκοπούς εκτέλεσης του Έργου.
7.5 Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα
Η Εταιρεία συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28 του GDPR, δηλαδή να επεξεργάζεται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγραμμένων εντολών του
Ταμείου και χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ως
προνοούνται στο Παράρτημα 1 «Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα» , κατά τρόπο
ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του GDPR και να διασφαλίζεται η
προστασία του υποκειμένου και η δυνατότητα του να ενασκήσει το οποιοδήποτε
δικαίωμα του παρέχεται από το GDPR. Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα θα έχουν
ως σκοπό:
7.5. 1 να αποτρέψουν:
(α) την άνευ άδειας και/ή άνευ εξουσιοδότησης και/ή παράνομη επεξεργασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
(β) την αμελή και/ή λόγω ατυχήματος απώλεια και/ή καταστροφή των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
7.5.2 να διασφαλίσουν επίπεδο ασφάλειας που αρμόζει με:
α. τη ζημιά που μπορεί να προκύψει από την οποιαδήποτε άνευ άδειας και/ή
άνευ εξουσιοδότησης και/ή παράνομη επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα,
β. το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πρέπει να
προστατευθούν.
7.5.3 Η Εταιρεία συμφωνεί ότι λαμβάνει μέτρα ώστε να μπορεί να αποδείξει, όταν
και όποτε της ζητηθεί από το Ταμείο, δίνοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις και
δεχόμενη τον οποιονδήποτε έλεγχο, ότι έχει θέση τα κατάλληλα τεχνικά και
οργανωτικά μέτρα για να προβαίνει σε επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα με βάσει τη Νομοθεσία.

Η Εταιρεία συμφωνεί να επιτρέπει και να διευκολύνει τους οποιουσδήποτε
ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από το
Ταμείο ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Ταμείο σε σχέση με τη Σύμβαση.
7.6 Διαβίβαση Προσωπικών δεδομένων σε Τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό
Η Εταιρεία συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 28 του GDPR, δηλαδή μόνο βάσει
καταγεγραμμένων εντολών του Ταμείου, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε Τρίτη χώρα ή διεθνή
οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της
Νομοθεσίας. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εταιρεία, ενημερώνει το Ταμείο για την
εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο
απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου
συμφέροντος.
7.7 Η Εταιρεία συμφωνεί να μην μεταφέρει τα οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός και εάν:
7.7.1 έχει την γραπτή άδεια του Ταμείου, και
7.7.2 έχει προτού ζητήσει την γραπτή άδεια του Ταμείου, ελέγξει ότι ο αποδέκτης των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο οποίος είναι σε χώρα εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
α. συμμορφώνεται με το άρθρο 26 του GDPR, και,
β. ότι ο αποδέκτης είναι σε χώρα η οποία α) έχει κριθεί από την Ευρωπαϊκή
Κομισιόν ως χώρα η οποία παρέχει επαρκής προστασία σύμφωνα με το άρθρο
45 του GDPR ή β) υπάρχουν σε ισχύ επαρκής μέτρα προστασίας σύμφωνα
με το άρθρο 45 του GDPR ή γ) ότι η συγκεκριμένη μεταφορά εμπίπτει στις
εξαιρέσεις του άρθρου 49 του GDPR.
7.8 Προσωπικό, Συνεργάτες, Υπεργολάβοι
Συμφωνεί να διασφαλίζει ότι το προσωπικό και/ή συνεργάτες του που είναι
εξουσιοδοτημένοι από το Ταμείο, να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα έχουν αναλάβει συμβατική δέσμευσή τήρησης εμπιστευτικότητας
και/’η τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης
εμπιστευτικότητας.
7.8.1 Συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με
τις πρόνοιες του άρθρου 28(4) του GDPR , δηλαδή να μην προσλαμβάνει άλλο

Εκτελούντα την Επεξεργασία και/ή να επιτρέπει σε οποιοδήποτε τρίτο να
προβαίνει σε επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική γραπτή άδεια του
Ταμείου.
7.9 Συμφωνεί ότι σε περίπτωση πρόσληψης τρίτου Εκτελούντα την Επεξεργασία για
τη διενέργεια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του
Ταμείου, η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να επιβεβαιώσει και να μπορεί να
αποδείξει ότι οι ίδιες οι υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση
επιβάλλονται στον τρίτο αυτό Εκτελούντα την Επεξεργασία μέσω σύμβασης ή
άλλης νομικής πράξης και τα στοιχεία που θα επισυνάπτονται στην παρούσα ως
Παράρτημα 2 «Υπεργολάβοι που Εκτελούν Επεξεργασία». Σε περίπτωση που ο
τρίτος Εκτελών την Επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την
προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του, η Εταιρεία παραμένει πλήρως
υπόλογη έναντι του Ταμείου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του τρίτου
Εκτελούντος την Επεξεργασία. Αρχείο Δραστηριοτήτων
Συμφωνεί να τηρεί Αρχείο Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας όπως προνοείται στο
άρθρο 30 του GDPR.

7.10 Συνεργασία με το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων
Η Εταιρεία συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου του 31 του GDPR, δηλαδή να παρέχει
κάθε δυνατή βοήθεια και/’ή διευκόλυνση στην οποιαδήποτε επιβλέπουσα
κυβερνητική αρχή.
7.10.1 Συμφωνεί επίσης να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου του 32 του GDPR, δηλαδή να λαμβάνει
όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της επεξεργασίας.
7.10.2 Η Εταιρεία συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου του 33 του GDPR, δηλαδή να
ενημερώνει άμεσα το Ταμείο σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο άρθρο 33 του GDPR.
7.10.3 Η Εταιρεία περαιτέρω συμφωνεί να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 32 εως 36 του GDPR,
δηλαδή να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και/ή υποστήριξη και/ή πληροφορία
απαιτεί το Ταμείο και να απαντά εντός εύλογου χρόνου σε κάθε αίτημα έτσι
ώστε το Ταμείο να είναι σε θέση να εκπληρώσει το ρόλο του ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας.

7.10.4 Η Εταιρεία συμφωνεί να ενημερώνει άμεσα το Ταμείο ,εάν κατά την άποψη
της, κάποια εντολή του Ταμείου παραβιάζει την οποιαδήποτε Νομοθεσία.
8. Διατήρηση και διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
8.1 Η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται και/ή διατηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
για περίοδο πέραν αυτής που είναι απολύτως αναγκαία για να επιτευχθεί ο
συμφωνημένος σκοπός του Έργου.
8.2 Νοείται ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διατηρεί δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα σε περίπτωση που η διατήρηση είναι αναγκαία προς εναρμόνιση με
οποιαδήποτε Νομοθετική πρόνοια ή ένεκα της οποιασδήποτε εύλογης
επαγγελματικής πρακτικής της συγκεκριμένης βιομηχανίας ή επαγγέλματος που
διεξάγει η Εταιρεία.
8.3 Η Εταιρεία συμφωνεί ότι τα οποιαδήποτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να
επιστρέφονται στο ταμείο και/ή καταστρέφονται, αναλόγως με την επιθυμία του
Ταμείου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όταν ζητηθεί γραπτώς από το Ταμείο,
(β) Με τον τερματισμό της Σύμβασης,
(γ) Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον
αναγκαία για τους σκοπούς για τους οποίους αρχικά αποκαλύφθηκαν και/ή
δόθηκε πρόσβαση και/ή άδεια επεξεργασίας και/ή μοιράστηκαν από το Ταμείο.
8.4 Με την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα η Εταιρεία θα δώσει
σχετική ειδοποίηση προς το Ταμείο αναφέροντας της ποια δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα διαγράφηκαν.
9. Αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης με Νομοθεσία
9.1 Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις ως αυτές προκύπτουν
από τη Νομοθεσία και η οποιαδήποτε ουσιώδης παράβαση των Νομοθεσιών
αυτών, σε περίπτωση που δεν θεραπευτεί εντός 30 ημερών από την επιστολή
γραπτής ειδοποίησης από το Ταμείο, θα δίδει το δικαίωμα στο Ταμείο να
τερματίσουν την παρούσα Σύμβαση άμεσα.
9.2 Η Εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι ο τερματισμός της Σύμβασης ενδεχομένως να
επιφέρει δυσμενείς επιπτώσεις στην σύμβαση για το Έργο και θα μπορούσε να
οδηγήσει ακόμη και στον τερματισμό της

10. Αμοιβαία συνδρομή
10.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι θα παρέχουν το ένα στο άλλο αμοιβαία συνδρομή για
να μπορούν να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους υπό τη Νομοθεσία.
10.2 Η Εταιρεία συμφωνεί ότι σε περίπτωση παραβίασης της Νομοθεσίας και/ή
παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα ενημερώνει το Ταμείο
μόλις αντιληφθεί την εν λόγων παραβίαση, με γνωστοποίηση η οποία πρέπει
να περιέχει τουλάχιστο τα ακόλουθα:
10.2.1 Περιγραφή της φύσης της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά
προσέγγιση αριθμού των επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων,
καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των
επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
10.2.2 το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων
ή άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν
περισσότερες πληροφορίες,
10.2.3 τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα,
10.2.4 τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από την Εταιρεία για την
αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς και, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχομένων δυσμενών
συνεπειών της.
10.3 Συγκεκριμένα τα Μέρη συμφωνούν ότι:
(α) θα ενημερώνουν και θα συμβουλεύονται μεταξύ τους σε σχέση με
οποιαδήποτε ειδοποίηση δοθεί σε υποκείμενα σε σχέση με τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα, εκτός σε περίπτωση όπου το Ταμείο μπορεί να
διαχειριστεί το αίτημα χωρίς την εμπλοκής της Εταιρείας
(β) θα ενημερώνουν άμεσα το άλλο μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε αίτηση
ληφθεί από υποκείμενο ή οποιαδήποτε ειδοποίηση ληφθεί από την
οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή, σε σχέση με την εκτέλεση του Έργου, εκτός
σε περίπτωση όπου το Ταμείο μπορεί να διαχειριστεί το αίτημα χωρίς την
εμπλοκή της Εταιρείας

(γ) δεν θα δίνουν και/ή αποκαλύπτουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο
οποιοδήποτε υποκείμενο συνέπεια της οποιασδήποτε αίτησης χωρίς
πρώτα να ενημερώσουν και συμβουλευθούν το άλλο μέρος, εκτός σε
περίπτωση όπου το Ταμείο μπορεί να διαχειριστεί το αίτημα χωρίς την
εμπλοκή της Εταιρείας
(δ) θα δίνουν την οποιαδήποτε εύλογη βοήθεια στο άλλο μέρος στην
προσπάθεια του να απαντήσει στην οποιαδήποτε αίτηση από υποκείμενο ή
στην οποιαδήποτε περίπτωση που απαιτείται απάντηση στην οποιαδήποτε
κυβερνητική αρχή ή στην οποιαδήποτε περίπτωση που απαιτείται να γίνει
κάποια ενέργεια προς συμμόρφωση με τη Νομοθεσία,
(ε) θα χρησιμοποιούν συμβατή τεχνολογία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια
των πληροφοριών που αφορούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
(στ) θα διατηρούν πλήρη και ακριβή αρχεία σχετικά με κάθε πληροφορία που
αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έτσι ώστε να είναι δυνατή ή
έμπρακτη απόδειξη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία.
11. Υπεύθυνοι Σύμβασης και ειδοποιήσεις
11.1 Τα μέρη θα διορίσουν από ένα άτομο για να ενεργεί ως υπεύθυνος Σύμβασης.
11.2 Ο υπεύθυνος Σύμβασης θα είναι ο αποδέκτης κάθε ειδοποίησης που αφορά τη
Σύμβαση.
11.3 Ο κάθε υπεύθυνος Σύμβασης θα διατηρεί αρχείο με κάθε επικοινωνία σχετική
με την Σύμβαση και/ή των οποιωνδήποτε αιτήσεων υποκείμενων, των
οποιωνδήποτε αποφάσεων που πάρθηκαν από το μέρος και των οποιωνδήποτε
πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν σε σχέση με την αίτηση. Το αρχείο θα πρέπει
να περιλαμβάνει αντίγραφα των αιτήσεων, πληροφορίες σε σχέση με τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορά η εκάστοτε αίτηση, πρακτικά της
οποιασδήποτε συνάντησης και την οποιαδήποτε αλληλογραφία που αφορά την
εκάστοτε αίτηση.

11.4 Ως Υπεύθυνη Σύμβασης ορίζεται το ακόλουθο άτομο:

Όνομα

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Μαρία Κουλέρμου

Θέση

Γενική Διευθύντρια

Στοιχεία
Τηλ: 22873310
Επικοινωνίας
Φαξ: 22873313
Email:
maria.koulermou@apf.com.cy

11.5 Οποιαδήποτε ειδοποίηση γίνεται ή επιδίδεται, αποστέλλοντας την με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή ή με ιδιόχειρη παράδοση στη
διεύθυνση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκείνου από τα Μέρη στο οποίο
απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση.
11.6 Προφορικές ειδοποιήσεις δεν ισχύουν.

12. Έξοδα συμμόρφωσης
12.1 Η Εταιρεία θα συμμορφώνεται στις υποχρεώσεις της με βάση την παρούσα
Σύμβαση και τη Νομοθεσία πάντα, με δικά της έξοδα.

13. Κανένας συνεταιρισμός ή αντιπροσωπία
13.1 Τίποτα στην Σύμβαση δεν θα ερμηνευτεί ως να δημιουργεί συνεταιρισμό ή
σύμπραξη ή αντιπροσωπεία μεταξύ του Ταμείου και της Εταιρείας και κανένα
από τα Μέρη δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπρόσωπος του άλλου μέρους και/ή
να δεσμεύσει το άλλο μέρος σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη και/ή παράληψη
άλλο που αφορά την Σύμβαση.
14. Ερμηνεία και εφαρμοστέο δίκαιο
14.1 Η γλώσσα η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται και στην οποία πρέπει να
ερμηνεύεται η παρούσα Σύμβαση είναι η Ελληνική.

14.2 H Σύμβαση διέπεται από και πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους Νόμους
της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα εμπίπτει στην απόλυτη και αποκλειστική
δικαιοδοσία των Κυπριακών Δικαστηρίων.
14.3 Σε περίπτωση σύγκρουσης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης με τη σύμβαση
για το Έργο, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε παραρτημάτων και/ή
τροποποιήσεων της, υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Σύμβασης σε σχέση
με ζητήματα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
14.4 Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει τη
συνολική ακυρότητα της παρούσας.

15. Υποχρέωση καταβολής αποζημιώσεων
15.1 Παράβαση οποιουδήποτε όρου της Συμβάσης δημιουργεί την υποχρέωση
καταβολής νόμιμων αποζημιώσεων και δίκαιου καταμερισμού ενδεχόμενου
προστίμου που δυνατό να επιβληθεί από την οποιαδήποτε κυβερνητική αρχή ή
το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
σύμφωνα με δεσμευτική απόφαση της, ακόμα και εάν δεν είναι τελική, όπως θα
προνοείται στην ίδια την απόφαση.
16. Αποποίηση δικαιωμάτων
16.1 Καμία παράλειψη ή καθυστέρηση από το ένα μέρος να εξασκήσει οποιοδήποτε
δικαίωμα ή θεραπεία που προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση δεν θα
συνιστά αποποίηση τούτου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή θεραπείας και
ούτε θα εμποδίζει ή περιορίζει την περαιτέρω εξάσκηση του εν λόγω ή
οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ή θεραπείας.
17. Όροι που ενδεχομένως να καταστούν άκυροι, ενεφάρμοστοι ή ενεκτέλεστοι
17.1 Εάν οποιαδήποτε πρόνοια ή μέρος πρόνοιας της παρούσας Σύμβασης είναι ή
καταστεί άκυρη, παράνομη ή ενεκτέλεστη, θα θεωρείται ως διαγραμμένη, αλλά
αυτό δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα του υπολοίπου της
παρούσας Σύμβασης.
17.2 Εάν οποιαδήποτε πρόνοια ή μέρος πρόνοιας της παρούσας Σύμβασης
θεωρηθεί διαγραμμένη, τα Μέρη θα διαπραγματευτούν καλή τη πίστη για να
συμφωνήσουν εναλλακτική πρόνοια, η οποία, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, θα
επιτυγχάνει το σκοπούμενο εμπορικό αποτέλεσμα της αρχική πρόνοιας.

18. Ανωτέρα Βία
18.1 Κανένα από τα Μέρη δεν θα θεωρείται ότι παραβιάζει την παρούσα Σύμβαση
και δεν θα θεωρείται υπεύθυνο για καθυστέρηση στην εκτέλεση, ή για παράλειψη
εκτέλεσης, οποιωνδήποτε εκ των υποχρεώσεων του σύμφωνα με την παρούσα
Σύμβαση, εάν τέτοια καθυστέρηση ή παράλειψη είναι αποτέλεσμα γεγονότων,
περιστάσεων ή αιτιών εκτός του εύλογου ελέγχου του. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο
χρόνος εκτέλεσης θα επεκτείνεται κατά περίοδο ανάλογη της περιόδου κατά την
οποία η εν λόγω εκτέλεση της υποχρέωσης καθυστέρησε ή δεν εκτελέστηκε ή το
επηρεαζόμενο μέρος θα δικαιούται σε εύλογη παράταση του χρόνου εκτέλεσης
τέτοιων υποχρεώσεων. Εάν η περίοδος καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης
συνεχίσει για δύο (2) μήνες, το μέρος που δεν επηρεάζεται δύναται να τερματίσει
την παρούσα Σύμβαση με τη παροχή γραπτής προειδοποίησης προς το
επηρεαζόμενο μέρος.
19. Τροποποίηση
19.1 Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί μόνο με την συμφωνία και των
δύο μερών. Οποιαδήποτε τροποποίηση δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα
υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητά
οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική Συμφωνία.
20. Διάρκεια
20.1 Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Σύμβαση αρχίζει να έχει ισχύ από την ημερομηνία
υπογραφής της και θα παραμείνει σε ισχύ ενόσω η Εταιρεία κατέχει δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αποκαλύφθηκαν και/ή στα οποία της δόθηκε
πρόσβαση ή/και άδεια επεξεργασίας και/ή μοιράστηκε μαζί της το Ταμείο,
ανεξάρτητα από την ισχύ της Συμβάσης για το Έργο.

Στην παρουσία των ακόλουθων δύο μαρτύρων, οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι
υπογράφοντες, αποδέχονται και συμφωνούν τις πιο πάνω διατάξεις, από την
ημερομηνία έναρξης αυτής της Συμφωνίας:

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Υπογραφή
Όνομα
Θέση
Τόπος
Σφραγίδα

Μάρτυρες
Υπογραφή:
Όνομα
Τόπος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ (Άρθρο 7.5)
Η Εταιρεία εφαρμόζει τα ακόλουθα Τεχνικά και Οργανωτικά μέτρα, τα οποία
αξιολογούνται ως κατάλληλα από το Ταμείο, για την επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων στα πλαίσια του παρόντος Συμβολαίου.
Α. Μέτρα Επιχειρησιακής Ασφάλειας (Εσωτερικές διαδικασίες)
Περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζει η
Εταιρεία: (Το δείγμα μπορεί να τροποποιηθεί με προσθήκη ή αφαίρεση μέτρων)
1. Φυσική Ασφάλεια
•

Η φυσική πρόσβαση είναι ελεγχόμενη στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας

•

Όλα τα γραφεία έχουν συστήματα ασφάλειας όπως κλειδωνιές σε ερμάρια,
σε πόρτες, συναγερμούς, υποδοχή για έλεγχο της πρόσβασης

•

Έλεγχος πρόσβασης (κάρτα, κωδικός)

•

Έλεγχος πρόσβασης επισκεπτών

•

Χρήση shredders και εμπιστευτικής καταστροφής εγγράφων

2. Ηλεκτρονική Ασφάλεια
•

Όλα τα δεδομένα επιστρέφονται στο Ταμείο ή διαγράφονται με ευθύνη του
υπεύθυνου Ασφαλείας της Εταιρείας από όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό.
Διατηρείται αρχείο με τις διαγραφές και τις επιστροφές δεδομένων.

•

Οι πληροφορίες ταξινομούνται κατά την παραλαβή τους σε δημόσιες,
εμπιστευτικές, προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητα και προστατεύονται
ανάλογα με την ταξινόμηση τους.

•

Ηλεκτρονικά Μέσα όπως σκληροί δίσκοι, καταστρέφονται με ασφάλεια όταν
δεν είναι πλέον αναγκαία η φύλαξη τους. Όλα τα ευαίσθητα δεδομένα
αφαιρούνται με λογισμικό πριν την καταστροφή τους.

•

Γίνεται χρήση anti-malware τελευταίας έκδοσης

•

Γίνεται έλεγχος στα δικαιώματα πρόσβασης και εξουσιοδοτήσεων που
αφορούν προσωπικά δεδομένα και υπάρχουν μεθόδοι ανάκτησης
δεδομένων

•

Εφαρμόζεται Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχεια ς (Business Continuity and
Disaster Recovery)

3. Πολιτικές Ασφάλειας και Τεκμηρίωση
•

Γίνεται τακτική υποχρεωτική εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας
για τα Προσωπικά Δεδομένα και την Ασφάλεια Συστημάτων

•

Υπάρχει εγκεκριμένη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα η οποία είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο της Εταιρείας

•

Υπάρχει εγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας Συστημάτων

•

Όλοι οι εργοδοτούμενοι, συνεργάτες και σύμβουλοι της Εταιρείας
δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας

Β. Επιπρόσθετα Μέτρα Ασφάλειας (εάν εφαρμόζεται ανάλογα με το περιεχόμενο της
Σύμβασης και τις προσφερόμενες υπηρεσίες)
Περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζει η Εταιρεία
για τις επιπρόσθετες υπηρεσίες: (Παρακαλώ αναπτύξετε τις κατηγορίες που
εφαρμόζονται)
1. Ασφάλεια Δικτύου
2. Ασφάλεια Δομής (Database)
3. Έλεγχος Ασφάλειας (Testing)
4. Εντοπισμός απειλών και ανταπόκριση
5. Διαχωρισμός Δεδομένων (Data Segregation)
6. Απομόνωση Δικτύου (Network Isolation at several points)
7. Κρυπτογράφηση / Ψευδωνυμοποίηση
8. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων από το Σχεδιασμό (Data Privacy and Security
by design)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (Άρθρο 7.8)
Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση υπεργολάβων ή συνεργατών για επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων των μελών του Ταμείου Συντάξεως Δικηγόρων.
Η Εταιρεία μπορεί να κάνει χρήση των ακόλουθων Υπεργολάβων που Εκτελούν Επεξεργασία
(Sub processors) για την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα οποία
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι το Ταμείο Συντάξεως Δικηγόρων.
Τρίτοι Υπεργολάβοι που Εκτελούν Επεξεργασία που έχουν την έδρα τους στον Ευρωπαϊκό
Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή σε χώρες που θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι
παρέχουν επαρκή προστασία.
Α/Α

Υπεργολάβος (Όνομα, Στοιχεία
Επικοινωνίας, Διεύθυνση)

Τοποθεσία
Επεξεργασίας
Προσωπικών
Δεδομένων

Υπηρεσία που
παρέχει ο
Υπεργολάβος

1.
2.
3.
4.

Η Εταιρεία θα ειδοποιεί το Ταμείο για οποιεσδήποτε αλλαγές στις οποίες προτίθεται να προβεί
αναφορικά τους Υπεργολάβους που Εκτελούν Επεξεργασία.

