ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ
ε ζσμμόρθωζη προς ηον Γενικό Κανονιζμό (ΕΕ) 2016/679 για ηην Προζηαζία Δεδομένων

Σηελ Κνδάλε, ζήκεξα ηελ …/…/……., κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ :
Αθελόο ηεο ..................... εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «....................................................................», πνπ εδξεύεη
ζη... .............. επί ηεο νδνύ.................... αξ. ....., κε αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ................... ηεο Δ.Ο.Υ. ................,
εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από η...λ λόκηκν εθπξόζσπν απηήο θ. ................... ..................,
δπλάκεη ηνπ από ...-...-...... πξαθηηθνύ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ απηήο [ ζε περίπηωζη ποσ αθεηέροσ
ζσμβάλλεηαι αηομική επιτείρηζη : ηοσ/ηης ..................... ..................... ηοσ .................., με αριθμό θορολογικού
μηηρώοσ ...................... ηης Δ.Ο.Υ. ..................., ο/η οποίος/α διαηηρεί αηομική επιτείρηζη ζηο όνομά ηοσ/ηης με έδρα
ζη.. ................... ηοσ νομού ............... επί ηης οδού .............. αρ. ... ] , θαη ζα θαιείηαη ζην παξόλ σο «επιτείρηζη» ή
«εργοδόηης» ,

Αθεηέξνπ ηνπ/ηεο ……………………. ……………………. ηνπ ……………….., θνηηεηή/ηξηαο ηνπ Τκήκαηνο
Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ 1 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο θαηνίθνπ ……………………… νδόο ……………………. αξ. …., κε αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ ……………………………… (εθεμήο
«αζθνύκελνο»),
Σπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ :
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τν παξόλ Παξάξηεκα πξνζαξηάηαη ζηελ από …/…/…… κέρξη…/…/……εηδηθή ζύκβαζε εξγαζίαο γηα
πξαθηηθή άζθεζε κεηαμύ ησλ κεξώλ, κε ηελ νπνία απνηειεί εληαίν θαη αλαπόζπαζην ζύλνιν θαη ηζρύεη από
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαησζνύλ ζηε ζύκβαζε εξγαζίαο νη ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζηαθή
ζρέζε απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 2016/679 ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο
27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ (Γεληθόο Καλνληζκόο γηα
ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλσλ, ζην εμήο «ΓΚΠΔ»), ηνπ λ. 4624/2019 θαη ηεο ελ γέλεη ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο
πεξί πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
Η επηρείξεζε ζην πιαίζην ηεο δξαζηεξηόηεηάο ηεο ζπιιέγεη θαη επεμεξγάδεηαη σο ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο
πξνζσπηθά δεδνκέλα ππαιιήισλ, πειαηώλ, επηρεηξεκαηηώλ, πξνκεζεπηώλ θαη ηξίησλ πξνζώπσλ κεηαμύ
ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά : δεδνκέλα ηαπηόηεηαο (όπσο όλνκα,
επώλπκν, όλνκα ρξήζηε ή παξόκνην αλαγλσξηζηηθό, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, εκεξνκελία γέλλεζεο, θύιν),
δεδνκέλα επαθήο (όπσο δηεύζπλζε ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, πόιε, αξηζκνύο ηειεθώλνπ), νηθνλνκηθά
δεδνκέλα (όπσο ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαη ζηνηρεία θάξηαο πιεξσκήο), δεδνκέλα ζπλαιιαγήο
(πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε πιεξσκέο θαη άιια ζηνηρεία πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθέξεη ε επηρείξεζε), ηερληθά δεδνκέλα (δηεύζπλζε πξσηνθόιινπ δηαδηθηύνπ - IP, ζηνηρεία εηζόδνπ,
ηύπν θαη έθδνζε πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, δώλε ώξαο θαη ηνπνζεζία, ηύπνπο θαη εθδόζεηο πξόζζεησλ
πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο, ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα θαη πιαηθόξκα θαη άιιε ηερλνινγία ζηηο ζπζθεπέο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο γηα λα πξνζπειάζνπλ ηνπο ηζηνηόπνπο ηεο επηρείξεζεο), δεδνκέλα πξνθίι
(όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό πξόζβαζεο ησλ ρξεζηώλ - θαηαλαισηώλ, αγνξέο ή παξαγγειίεο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί από ηνπο ρξήζηεο - θαηαλαισηέο - πειάηεο, ελδηαθέξνληα, πξνηηκήζεηο, ζρόιηα θαη
απαληήζεηο ηνπο ζε έξεπλεο), δεδνκέλα ρξήζεο (πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ νη ρξήζηεο ηνπο ηζηνηόπνπο ηεο επηρείξεζεο, ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο), δεδνκέλα
κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσληώλ (πεξηιακβάλνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηώλ - ππνςεθίσλ πειαηώλ ζρεηηθά
κε ηε ιήςε πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ από ηελ επηρείξεζε θαη ηξίηνπο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο γηα ηελ
επηθνηλσλία ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, δεδνκέλα πγείαο (γηα ηελ παξνρή πξόζβαζεο ζε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πειαηώλ).
Ο αζθνύκελνο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεί πξνζεθόλησο ηα θαζήθνληά ηνπ, είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο λα
επεμεξγάδεηαη, ππό ηελ άκεζε επνπηεία ηνπ εξγνδόηε, δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα.
Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο, ηα κέξε ζπκθσλνύλ λα ππνγξάςνπλ ην παξόλ, κε ηηο αθόινπζεο ζπκθσλίεο.
1. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ
1.1. Η επηρείξεζε ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΠΔ θαη ηνπ λ. 4624/2019 θαη λα
αθνινπζεί ζπκβαηή κε ηηο αξρέο επεμεξγαζίαο, ηηο ππνρξεώζεηο ηεο θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ
Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ, ιακβάλνληαο θαηάιιεια θαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηε
δηαζθάιηζε ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξόλησλ ηνπο.
1.2. Η επηρείξεζε επεμεξγάδεηαη νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ
εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο θαη δεζκεύεηαη όηη ζα ηα επεμεξγάδεηαη κε ζθνπό ηελ εύξπζκε δηαρείξηζε
(1) Οι θοιηηηές ηης ειζαγωγικής καηεύθσνζης Μητ/γων Μητ/κών Τ.Δ. ηοσ ημήμαηος Μητ/γων Μητ/κων & Βιομ. Στεδ. Τ.Δ. ηης Στολής Τετνολογικών Δθαρμογών ηοσ ΤΔΙ Γσηικής
Μακεδονίας ενηάτθηκαν, ζύμθωνα με ηην σπ΄αριθμ.85/23-5-2019 ζσνεδρίαζη ηης Σσγκλήηοσ, ζηο Τμήμα Μητανολόγων Μητανικών ηης Πολσηετνικής Στολής ηοσ Πανεπιζηημίοσ
Γσηικής Μακεδονίας, καη΄εθαρμογή ηοσ Ν.4610/2019 (ΦΔΚ Α 70/7-5-2019)

ηεο εηδηθήο εξγαζηαθήο ζρέζεο. Τα ελ ιόγσ πξνζσπηθά δεδνκέλα πεξηιακβάλνπλ, ηδίσο, ηα εμήο :
(α) δεδνκέλα ηαπηόηεηαο (νλνκαηεπώλπκν, εκεξνκελία γέλλεζεο, θύιν, νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε),
(β) δεδνκέλα επαθήο (δηεύζπλζε νηθίαο, ηειέθσλν θαη δηεύζπλζε ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο),
(γ) δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ εξγαζία (πεξηγξαθή ζέζεο, πξνζόληα θαη ηνκείο εηδίθεπζεο, ηζηνξηθό
εξγαζίαο, άδεηεο, ηαηξηθά δεδνκέλα, ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο θαη δεδνκέλα
εθηίκεζεο ηεο ηθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ηνπ αζθνύκελνύ),
(δ) νηθνλνκηθά δεδνκέλα (ακνηβέο, απμήζεηο απνδνρώλ, θξαηήζεηο, επηδόκαηα, άιιεο παξνρέο, ηξαπεδηθό
ινγαξηαζκό θαη δεδνκέλα θνηλσληθήο αζθάιηζεο),
Ο αζθνύκελνο έρεη δηθαίσκα πξόζβαζεο θαη δηόξζσζεο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ, πνπ ηεξνύληαη
ζε αξρείν ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αζθήζεη απνζηέιινληαο ζρεηηθό αίηεκα ζηε δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο επηρείξεζεο .......@...........gr . Επίζεο, ν αζθνύκελνο έρεη δηθαίσκα
δηαγξαθήο δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ, αλ ζεσξήζεη όηη απηά δελ είλαη πιένλ απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνλ
ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία, θαζώο θαη δηθαίσκα ππνβνιήο θαηαγγειίαο ζε επνπηηθή
αξρή, αλ ζεσξήζεη όηη ηα δεδνκέλα ηνπ ππνβιήζεθαλ ζε επεμεξγαζία παξάλνκα.
1.3. Τα αλσηέξσ πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ δελ ζα δηαβηβάδνληαη ζε ηξίηνπο, εθηόο ηεο
επηρείξεζεο, πιελ ησλ αθόινπζσλ εμαηξέζεσλ :
(α) νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ ζα δηαβηβαζζνύλ ζηελ Επηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο
ηνπ Τκήκαηνο πξνέιεπζεο ΠΔΜ ηνπ αζθνύκελνύ, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ηεο
εηδηθήο εξγαζηαθήο ζρέζεο,
(β) νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ ζα θνηλνπνηεζνύλ ζηηο αξκόδηεο Δεκόζηεο Υπεξεζίεο
(ΕΦΚΑ, ΟΑΕΔ, ΔΟΥ θιπ.) θαη ελδέρεηαη λα θνηλνπνηεζνύλ ελώπηνλ δηθαζηεξίσλ πξνο ην ζθνπό
εθπιήξσζεο ησλ λόκηκώλ ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο θαη γηα ηελ άζθεζε θαη ππεξάζπηζε ησλ λόκηκώλ
δηθαησκάησλ ηεο αληίζηνηρα,
(γ) νξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ ελδέρεηαη λα δηαβηβαζζνύλ ζε εηαηξίεο πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο πξνο ηελ επηρείξεζε όπσο, γηα παξάδεηγκα, παξόρνπο ππεξεζηώλ κηζζνδνζίαο ή παξόρνπο
ππεξεζηώλ πιεξνθνξηθήο, όηαλ θαη ζην βαζκό πνπ ε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ είλαη
αλαγθαία γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ πξνο ηελ επηρείξεζε. Οη εηαηξίεο απηέο, ππό ηελ
ηδηόηεηά ηνπο σο εθηεινύζεο ηελ επεμεξγαζία, ζα επεμεξγάδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ
απνθιεηζηηθά γηα ινγαξηαζκό ηεο επηρείξεζεο, παξέρνληαο επαξθείο δηαβεβαηώζεηο γηα ηελ εθαξκνγή
θαηάιιεισλ ηερληθώλ θαη νξγαλσηηθώλ κέηξσλ, θαηά ηξόπν ώζηε ε επεμεξγαζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο
ηνπ ΓΚΠΔ θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αζθνύκελνύ.
1.4. Μεηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο εηδηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ε επηρείξεζε ζα δηαηεξεί ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ αζθνύκελνύ γηα όζν δηάζηεκα απαηηείηαη από ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα εξγαηηθή,
αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη κέρξη ην πέξαο ηπρόλ εθθξεκώλ δηθαζηηθώλ ελεξγεηώλ κεηαμύ
ησλ κεξώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ηα θαηαζηξέθεη ή ζα ηα αλσλπκνπνηεί.
2. ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ ΑΚΟΤΜΕΝΟΤ
2.1. Ο αζθνύκελνο δειώλεη όηη παξέρεη αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα,
ηζηνξηθό θαη πξνζόληα θαη ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη ηνλ εξγνδόηε γηα θάζε κεηαβνιή απηώλ.
2.2. Καηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ εξγνδόηε ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο :
(α) Να επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνδόηε.
(β) Να ελεκεξώλεη ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δεδνκέλσλ,
ρξεζηκνπνηώληαο ηα εηδηθά πξνο ηνύην έληππα κε ηα νπνία ηνλ έρεη εθνδηάζεη ε επηρείξεζε,
(γ) Να ζπιιέγεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζύκθσλα κε ηε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ πξνο ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο (όπνπ ε επεμεξγαζία ζεκειηώλεηαη ζηε ζπγθαηάζεζε),
ρξεζηκνπνηώληαο ηα έληππα ζπγθαηάζεζεο πνπ ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ ε επηρείξεζε.
(δ) Να γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο αξρέο επεμεξγαζίαο (λνκηκόηεηαο, αληηθεηκεληθόηεηαο, δηαθάλεηαο, ζθνπνύ,
ειαρηζηνπνίεζεο, αθξίβεηαο, πεξηνξηζκνύ ηνπ ρξόλνπ απνζήθεπζεο, αζθάιεηαο θαη ινγνδνζίαο), κε ζηόρν
λα πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηα ησλ ππνθεηκέλσλ (ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο, δηόξζσζεο, δηαγξαθήο,
πεξηνξηζκνύ ηεο επεμεξγαζίαο, θνξεηόηεηαο θαη ελαληίσζεο).
(ε) Να ηεξεί ηηο ππνρξεώζεηο θαη δηαδηθαζίεο ηήξεζεο ερεκύζεηαο θαη εκπηζηεπηηθόηεηαο εθ κέξνπο ηνπ
εξγνδόηε.
(ζη) Να κελ πξνβαίλεη ζε δεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή αληηγξάθσλ είηε ζε θπζηθή είηε ζε ςεθηαθή κνξθή
ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηώλ, πξνκεζεπηώλ, ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηώλ ηνπ εξγνδόηε.
(δ) Να κελ απνθαιύπηεη, θνηλνπνηεί, παξέρεη πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ ππαιιήισλ,
πειαηώλ ή ζπλεξγαηώλ ηνπ εξγνδόηε ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη λα κελ ηα δηαβηβάδεη ζε νπνηαδήπνηε άιιε
ρώξα, παξά κόλν κε ηε ξεηή άδεηα ηνπ εξγνδόηε.
(ε) Να ηεξεί ηα εθαξκνδόκελα από ηελ επηρείξεζε ηερληθά (όπσο αλσλπκνπνίεζε, ςεπδσλπκνπνίεζε,
θξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ) θαη νξγαλσηηθά κέηξα (όπσο δηαδηθαζίεο αζθαινύο θύιαμεο, ηαπηνπνίεζε
εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνύ, επίπεδα πξόζβαζεο).
(ζ) Να εθαξκόδεη ηηο πνιηηηθέο αζθαιείαο θαη πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ηπραία ή

παξάλνκε απώιεηα, θαηαζηξνθή, δηαγξαθή, αιινίσζε, κε εμνπζηνδνηεκέλε πξόζβαζε, ρξήζε,
θνηλνπνίεζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε κνξθή επεμεξγαζίαο.
(η) Να ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ εξγνδόηε θαη κε ηνλ ηπρόλ ππεύζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηνπ εξγνδόηε θαη λα
δηεπθνιύλεη ηαθηηθνύο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο ζπκκόξθσζεο πξνο ηνλ ΓΚΠΔ από ειεγθηή επηινγήο ηνπ
εξγνδόηε ή από ειεγθηή επνπηηθήο αξρήο.
(ηα) Να ελεκεξώλεη ακειιεηί ηνλ εξγνδόηε θαη ηνλ ηπρόλ ππεύζπλν πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ γηα θάζε
πεξηζηαηηθό πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζπληζηά παξαβίαζε πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ.
2.3. Μεηά ηελ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν ιύζε ηεο ζύκβαζεο εξγαζίαο, ν αζθνύκελνο δεζκεύεηαη λα παύζεη
θάζε επεμεξγαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ απνθαιπθζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε απηόλ από
ηελ επηρείξεζε ή ιόγσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εηαηξίαο ηνπ νκίινπ
ζηνλ νπνίν ελδερνκέλσο αλήθεη ε επηρείξεζε, ή έρνπλ δεκηνπξγεζεί από απηόλ θαη λα επηζηξέςεη ακέζσο
θάζε αξρείν ή άιιν ζύλνιν πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ηπρόλ βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ.
3. ΑΣΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ
3.1. Ο εξγνδόηεο δεζκεύεηαη λα ηεξεί έλαληη ηνπ αζθνύκελνύ ηε λνκνζεζία θαη ηηο πνιηηηθέο νξζήο θαη
ζύλλνκεο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ππνρξενύηαη λα ηνλ απνδεκηώζεη γηα θάζε ζεηηθή ή
απνζεηηθή δεκία πνπ ηπρόλ απηόο ππνζηεί έλεθα παξαβίαζεο ηεο λνκνζεζίαο.
3.2. Ο αζθνύκελνο επζύλεηαη έλαληη ηνπ εξγνδόηε σο ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο γηα θάζε δεκία πνπ ηπρόλ
ππνζηεί από εθ δόινπ ή βαξηάο ακέιεηαο πξάμεηο ή/θαη παξαιείςεηο ηνπ, ζε ζρέζε κε παξαβάζεηο ηεο
λνκνζεζίαο πεξί πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην παξόλ.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ, ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Τν παξόλ ηζρύεη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο, θαζώο θαη κεηά ηε ιήμε ηεο γηα αόξηζην
ρξνληθό δηάζηεκα.
Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΚΠΔ θαη ηεο ελ γέλεη ηζρύνπζαο
λνκνζεζίαο ζεκειηώλεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο θύξηαο ζύκβαζεο ππέξ ηνπ εξγνδόηε.
Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεξώλ επηιύεηαη ζπκβηβαζηηθά, άιισο από ηα Δηθαζηήξηα ηεο Κνδάλεο._
Οι συμβαλλόμενοι

Γηα ηνλ Εξγνδόηε

Ο Αζθνύκελνο

