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      Σύμβαση Εμπιστευτικότητας για Εξωτερικούς Συνεργάτες 
 

 Στη Λάρισα σήμερα την ….......................... , μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων: 

Α) του οδοντιατρείου………………………………………………. με έδρα την Λάρισα με ΑΦΜ …........................ και 
Δ.Ο.Υ........................................, που εφεξής και χάριν συντομίας θα αποκαλείται ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, και 

Β) της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………………………………………………………… 

νομίμως εκπροσωπούμενης από τον/την Κ./Κα ...................................................................... με έδρα 
……............................... και επί της οδού .................................................................. ΑΦΜ 
................................... Δ.Ο.Υ. ……………………………………, με αντικείμενο εργασιών 
……………………………………………………………………………………………………………………………………....., που εφεξής και 
χάριν συντομίας θα αποκαλείται ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ συμφωνούν και αποδέχονται τα 
ακόλουθα: 

 

1.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Η διάρκεια του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού είναι αόριστη και η ισχύς του αρχίζει από 

την υπογραφή και των δύο μερών. Σε περίπτωση προφορικής ή έγγραφης καταγγελίας για σπουδαίο 

λόγο του ενός εκ των δύο μερών, παύει αζημίως η ισχύς του παρόντος. 

 

2.  ΣΧΕΣΗ 

Γίνεται κατανοητώς και συμφωνείται ότι ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ δεν είναι υπάλληλος ή 

πράκτορας της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, αλλά ένας ελεύθερος επαγγελματίας που παρέχει τις υπηρεσίες του και 

σε άλλες επιχειρήσεις εκτός από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ θα έχει τον πλήρη 

έλεγχο στον τρόπο, τη θέση και την μέθοδο ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με 

σκοπό την έγκαιρη και σύννομη εκπλήρωση / διεκπεραίωση των καθηκόντων του. 

 

3.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 

O ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ καθόλη τη διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού και μετά τη 

λήξη αυτού, οφείλει να τηρεί αυστηρά το απόρρητο σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία, γεγονός, 

υπηρεσιακή πρακτική, σχεδιασμό και μεθόδους εργασίας, επιχειρηματικά σχέδια κλπ που αφορούν την 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και/ή τους πελάτες της, των οποίων έλαβε γνώση εξαιτίας ή με αφορμή το παρόν. Κατά τη 

λήξη του παρόντος οφείλει να επιστρέψει αμέσως στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οποιοδήποτε έγγραφο ή άλλο 

στοιχείο τέθηκε στην διάθεσή του, εξαιτίας ή επ’ ευκαιρία του παρόντος και εφ΄ όσον δεν υπάρχουν 

οικονομικές ή άλλης φύσεως εκκρεμότητες από τη μεριά της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ προς τον ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Η παρούσα δέσμευση αναιρείται εάν υποπέσει στην αντίληψη του ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ η διάπραξη αξιόποινων πράξεων. 
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4.  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ σε εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997, της υπ. αριθμ. 

408/30.11.1998 απόφασης, της υπ. αριθμ. 1/29.4.1999 Κανονιστικής Πράξης του κ. Προέδρου της 

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τέλος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, συμφωνεί ότι: 

1.  Τηρεί και επεξεργάζεται Αρχεία Προσωπικών Δεδομένων, το είδος και το εύρος 
των οποίων εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής και που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής, εργατικής, ασφαλιστικής, καθώς και 
της περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίες. 

2. Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας των αρχείων δεδομένων είναι η 
εξυπηρέτηση, η υποστήριξη και παρακολούθηση των πάσης φύσεως συναλλαγών 
μεταξύ των υποκειμένων των δεδομένων και της Επιχείρησης. 

3. Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων διαρκεί υποχρεωτικά σε όλη τη 
διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και μετά από αυτή περιορίζεται σε ιστορικούς και 
στατιστικούς σκοπούς και ανάγκες που υπαγορεύονται από την νομοθεσία. Ο εκτελών 
την επεξεργασία, εφόσον το αιτηθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, 
υποχρεούται να διαγράψει ή να επιστρέψει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας 
και να διαγράψει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του 
κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

4. Τα στοιχεία τα οποία παράγονται ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας της βάσης 
δεδομένων, δεν κοινοποιούνται σε τρίτο αποδέκτη παρά μόνο στις αρμόδιες αρχές 
που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου. 

5. Κάθε υποκείμενο  έχει το δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα με δικαίωμα πληροφόρησης μόνο των προσωπικών δεδομένων που τον 
αφορούν, σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και αφού 
προηγουμένως απευθυνθεί εγγράφως στην εταιρεία. Τα δεδομένα προστατεύονται 
με φυσικά και ηλεκτρονικά μέσα. 

6. Κάθε υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε 
αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι αντιρρήσεις 
απευθύνονται εγγράφως στο υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν 
αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, 
δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. 

7.  Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάση καταγεγραμμένων 
εντολών του υπεύθυνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν 
υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ε.Ε. ή του δικαίου του κράτους μέλους 
στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία. 

8.  Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεσμεύονται για την τήρηση εμπιστευτικότητας. 

9.   Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων. 

10. Δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική 
ή γενική γραπτή ή προφορική άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας. Σε περίπτωση 
γενικής γραπτής άδειας, ο εκτελών την επεξεργασία θα πρέπει να ενημερώσει τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την προσθήκη 
ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία και να παρέχει στον 
υπεύθυνο επεξεργασίας τη δυνατότητα να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. Σε 
περίπτωση που ο εκτελών την επεξεργασία προσλάβει υποεκτελούντα την  
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Επεξεργασία, οφείλει να διασφαλίσει ότι οι ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στη σύμβαση θα δεσμεύουν και τον 
υποεκτελούντα. Σε κάθε περίπτωση, ο αρχικώς εκτελών παραμένει πλήρως υπόλογος 
έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας. 

11. Επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για άσκηση 
των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, 
διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης) 

12. Συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς 
τις υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδομένων και γνωστοποίησης τυχόν παραβίασης 
δεδομένων (databreach). Σε κάθε περίπτωση, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει 
τον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 

13. Υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη 
πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από το ΓΚΠΔ και να επιτρέπει και διευκολύνει τυχόν ελέγχους που 
διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο 
από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

12. Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα ασφαλείας (π.χ. κρυπτογράφηση) 
κατά την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας από τον ίδιο ή από τους 
υποεκτελούντες. 

 

 

5. ΠΡΟΣΤΙΜΑ 

 Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ οφείλει να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, τίμιος, έντιμος, 

ειλικρινής, να ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας και Εμπιστευτικότητας και να εφαρμόζει την 

σύγχρονη τεχνολογία ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ απρόσκοπτα και να εκπληρώνει 

άψογα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν ιδιωτικό Συμφωνητικό Εμπιστευτικότητας. Να 

εφαρμόζει δικλείδες ασφαλείας, να ασκεί ελέγχους σε διάφορα επίπεδα ώστε να αποφεύγεται 

οποιαδήποτε παραβίαση της εμπιστευτικότητας που μπορούν να βλάψουν την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή των κανόνων του παρόντος κανονισμού, κυρώσεις -

συμπεριλαμ-βανομένων των διοικητικών προστίμων- θα πρέπει να επιβάλλονται για κάθε παράβαση 

του παρόντος κανονισμού, επιπρόσθετα ή αντί των κατάλληλων μέτρων που επιβάλλονται από  την 

εποπτική  αρχή . Σε περίπτωση παράβασης ελάσσονος σημασίας ή αν το πρόστιμο που ενδέχεται να 

επιβληθεί θα αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση σε φυσικό  πρόσωπο, θα μπορούσε να επιβληθεί 

επίπληξη αντί προστίμου. Θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνονται δεόντως υπόψη η φύση, η σοβαρότητα 

και η διάρκεια της παράβασης, ο εσκεμμένος χαρακτήρας της παράβασης, οι δράσεις που 

αναλήφθηκαν για τον μετριασμό  της ζημιάς, ο βαθμός της ευθύνης ή τυχόν άλλες σχετικές 

προηγούμενες παραβάσεις, ο τρόπος με τον οποίο η εποπτική  αρχή  πληροφορήθηκε την παράβαση, η 

συμμόρφωση με τα μέτρα κατά  του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, η 

τήρηση κώδικα δεοντολογίας και κάθε άλλο επιβαρυντικό  ή ελαφρυντικό  στοιχείο. Η επιβολή  

κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών προστίμων, θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες 

δικονομικές εγγυήσεις σύμφωνα με τις γενικές αρχές του ενωσιακού δίκαιου και του Χάρτη, 

συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής δικαστικής προστασίας και της ορθής διαδικασίας. 
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6.  Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Η παρούσα αποτελεί τη συμπληρωματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, 

νομικά είναι δεσμευτική και δρα συμπληρωματικά στις υπάρχουσες συμβάσεις υπηρεσιών. Αυτή η 

συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με μεταγενέστερο ενυπόγραφο και επισήμως κατατεθειμένο 

στην αρμόδια αρχή συμφωνητικό των δύο συμβαλλομένων μερών της παρούσας. Αρμόδια για την 

επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων είναι τα κατά τόπο δικαστήρια. 

 Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) αντίγραφα από τα οποία, αφού 

αναγνώσθηκαν από τα συμβαλλόμενα μέλη, έγιναν αποδεκτά από τους συμβαλλομένους, 

υπογράφηκαν από αυτούς και έλαβαν από ένα αντίγραφο. 

 

 

Οι Συμβαλλόμενοι 

 

Για τον ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ                 Για τον ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 


