ΤΜΒΑΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤ ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ
ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΥΟΙΣΗΣΩΝ
Σε ζπκκόξθωζε πξνο ηνλ Γεληθό Καλνληζκό (ΕΕ) 2016/679 γηα ηελ Πξνζηαζία Δεδνκέλωλ

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. ... ]
Αθεηέξνπ ηνπ ΠΑΝΕΠΘΣΤΗΜΘΟΥ ΔΥΤΘΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΘΑΣ, πνπ εδξεύεη ζηελ Κνηλόηεηα Κνίισλ ηνπ Δήκνπ Κνδάλεο,
κε αξηζκό θνξνινγηθνύ κεηξώνπ 999562826 ηεο Δ.Ο.Y. ΚΟΖΑΝΗΣ θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
παξόληνο από ηελ Πξόεδξν ηνπ Τκήκαηνο Δηνηθεηηθήο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο 1 Καζεγήηξηα θα Σωηεξία
Τξηαληάξε εθεμήο «από θνηλνύ ππεύζπλνη επεμεξγαζίαο»,

Σπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ απνδεθηά ηα παξαθάησ :
Πξννίκην
Οη ζπκβαιιόκελνη ζπλήςαλ ηελ από .../.../...... κέρξη .../.../...... εηδηθή ζύκβαζε εξγαζίαο γηα πξαθηηθή
άζθεζε
ηνπ/ηεο
..............
..........................................
ηνπ………………..
θνηηεηή/ηξηαο
ηνπ
Τκήκαηνο ……………………………………….. κε ΑΜ…………… (εθεμήο «ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ»), κε
ηελ νπνία θαζνξίδνπλ από θνηλνύ ηνπο ζθνπνύο θαη ηα κέζα ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη' άξζξν 4 § 7 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»)
θαη απνηεινύλ γηα ην ιόγν απηό “από θνηλνύ ππεπζύλνπο επεμεξγαζίαο”.
Υπό ηελ ηδηόηεηά ηνπο απηή, ν αθελόο ζπκβαιιόκελνο επεμεξγάδεηαη πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ ππνθεηκέλνπ
ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη αλαγθαία θαηά ην εξγαηηθό δίθαην γηα ηελ εξγαζία ηνπ, ν αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελνο
επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπ θαη
ακθόηεξνη νη ζπκβαιιόκελνη επεμεξγάδνληαη θνηλά κεηαμύ ηνπο δεδνκέλα πξαθηηθήο άζθεζεο, ζηα νπνία
αλήθνπλ ελδεηθηηθά, νλνκαηεπώλπκν, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ζηαζεξό θαη θηλεηό ηειέθσλν, δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ), πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, δεδνκέλα εθπαίδεπζεο,
επαγγεικαηηθέο πηζηνπνηήζεηο, βηνγξαθηθό, αμηνιόγεζε απόδνζεο θ.ά.
Δεδνκέλνπ όηη θάζε από θνηλνύ ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο ελδέρεηαη λα εθηεζεί ζε αζηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη
πνηληθέο θπξώζεηο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ, από δόιν ή ακέιεηα είηε ηνπ από θνηλνύ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο είηε ηνπ ελδερόκελνπ
ππαλαδόρνπ ηνπ, σο εθηεινύληνο ηελ επεμεξγαζία.
Ελόςεη ησλ αλσηέξσ, κε ηελ παξνύζα νη ζπκβαιιόκελνη θαζνξίδνπλ θαη' άξζξν 26 ΓΚΠΔ κε δηαθαλή ηξόπν
ηηο αληίζηνηρεο επζύλεο ηνπο γηα ζπκκόξθσζε πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ από ηνλ ΓΚΠΔ
ηόζν έλαληη αιιήισλ όζν θαη ζε ό,ηη αθνξά ζηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ,
θαη ηα αληίζηνηρα θαζήθνληά ηνπο πεξί παξνρήο πιεξνθνξηώλ θαηά ηα άξζξα 13 θαη 14 ηνπ ΓΚΠΔ, σο εμήο :
1. Υπνρξεώζεηο από θνηλνύ ππεπζύλωλ επεμεξγαζίαο
Κάζε από θνηλνύ ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ άιινπ θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ
δεδνκέλσλ ηηο παξαθάησ ππνρξεώζεηο (όπσο επεμεγνύληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνύζεο) :
1.1. Να επεμεξγάδεηαη ζύλλνκα, θαη' άξζξν 6 ηνπ ΓΚΠΔ, ηα θνηλά πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ κνηξάδεηαη κε
ηνλ αληηζπκβαιιόκελν θαη λα παξέρεη ζην ππνθείκελν ησλ δεδνκέλσλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ άξζξσλ 13 θαη
14 ηνπ ΓΚΠΔ, κε δηαθαλή ηξόπν, ήηνη ηελ ηαπηόηεηα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηνπο ζθνπνύο ηεο από θνηλνύ
επεμεξγαζίαο, απνδέθηεο, ελεκέξσζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θ.ιπ.
1.2. Να ηεξεί ηηο αξρέο θάζε επηκέξνπο επεμεξγαζίαο (λνκηκόηεηα, αληηθεηκεληθόηεηα, δηαθάλεηα, πεξηνξηζκό
ζθνπνύ, ειαρηζηνπνίεζε, αθξίβεηα, πεξηνξηζκόο ρξόλνπ απνζήθεπζεο, αθεξαηόηεηα, εκπηζηεπηηθόηεηα θαη
ινγνδνζία), κε ζηόρν λα πξνζηαηεύζεη ηα δηθαηώκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ (ελεκέξσζε, πξόζβαζε, δηόξζσζε,

(1)Οι θοιηηηές ηοσ Τμήμαηος Διοίκηζης Επιτειρήζεων (έδρα Κοζάνη) ηης Στολής Διοίκηζης και Οικονομίας ηοσ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας ενηάτθηκαν

ασηοδίκαια, ζηο Τμήμα
Διοικηηικής Επιζηήμης και Τετνολογίας ηης Στολής Οικονομικών Επιζηημών ηοσ Πανεπιζηημίοσ Δσηικής Μακεδονίας ζύμθωνα με ηο Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/7-5-2019).

δηαγξαθή, πεξηνξηζκόο επεμεξγαζίαο, θνξεηόηεηα, ελαληίσζε θαη κε απηνκαηνπνηεκέλε ιήςε απνθάζεσλ
βάζεη πξνθίι), ζύκθσλα κε ηνλ ΓΚΠΔ, ηε λνκνζεζία θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ΑΠΔΠΦ, αλαγλσξίδνληαο ηελ
θαη' επηινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ δπλαηόηεηα δηαδεπθηηθήο ελάζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ελώπηνλ θάζε από
θνηλνύ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο έρεη ηελ εηο νιόθιεξνλ επζύλε θαη' άξζξν 82 ηνπ ΓΚΠΔ έλαληη
ηνπ ππνθεηκέλνπ.
1.3. Να κελ απνθαιύςεη, θνηλνπνηήζεη, αληηγξάςεη παξάζρεη πξόζβαζε ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζε
νπνηνλδήπνηε ηξίην γηα ζθνπνύο άζρεηνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη ησλ λνκίκσλ ππνρξεώζεσλ πνπ
απνξξένπλ από απηήλ, κε ηελ επηθύιαμε ιήςεο δεζκεπηηθήο εληνιήο, εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, απόθαζεο
επνπηηθήο, θξαηηθήο, θνξνινγηθήο, δησθηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, ζηελ νπνία ππνρξενύηαη λα ζπκκνξθσζεί
θαη γηα ηελ νπνία ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη άκεζα θαη εγγξάθσο κε θάζε πξόζθνξν κέζν ηνλ
αληηζπκβαιιόκελν.
1.4. Να κελ αλαζέζεη νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία ζε ππαλάδνρν ή πξνζηεζέληα ηνπ, ρσξίο πξνεγνύκελε
έγγξαθε άδεηα εθ κέξνπο ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ.
1.5. Να εθαξκόζεη άκεζα ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα (όπσο αλσλπκνπνίεζε,
ςεπδσλπκνπνίεζε, θξππηνγξάθεζε, δηαδηθαζίεο αζθαινύο θύιαμεο, εθπαίδεπζε, ηαπηνπνίεζε
εμνπζηνδνηεκέλνπ πξνζσπηθνύ, πξνζηαζία πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ), λα πηνζεηήζεη ππνρξεώζεηο θαη
δηαδηθαζίεο ηήξεζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ από ηπραία ή παξάλνκε θαηαζηξνθή, δηαγξαθή ή ηπραία απώιεηα, αιινίσζε, κε
εμνπζηνδνηεκέλε θνηλνπνίεζε, ρξήζε ή πξόζβαζε θαη νπνηαδήπνηε άιιε παξάλνκε κνξθή επεμεξγαζίαο.
1.6. Να πξνζαξκνζηεί ζηηο θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΓΚΠΔ, εθόζνλ ππνρξενύηαη γηα θάζε κία από απηέο
πξνο ηνύην (ζπκκόξθσζε πξνο δηεζλή πξόηππα αζθάιεηαο, δηελέξγεηα κειέηεο αληηθηύπνπ, δεκηνπξγία
αξρείνπ δξαζηεξηνηήησλ θαη πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, νξηζκόο ππεπζύλνπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ
θ.ιπ.).
1.7. Να απνδέρεηαη ειέγρνπο ζπκκόξθσζεο από ειεγθηή ηεο επηινγήο θαη κε θόζηνο εθάζηνπ
αληηζπκβαιινκέλνπ κεηά από πξνεγνύκελε έγγξαθε ελεκέξσζε ελόο κελόο.
2. Δηαβηβάζεηο δεδνκέλωλ
2.1. Απαγνξεύεηαη θαη' αξρήλ ε δηαβίβαζε ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ από θνηλνύ νη ζπκβαιιόκελνη
θαηέρνπλ, ζπιιέγνπλ ή επεμεξγάδνληαη ζην πιαίζην ηεο κεηαμύ ηνπο ζύκβαζεο, πέξαλ όζσλ δηαβηβάζεσλ
επηβάιινληαη από ην εξγαηηθό, θνξνινγηθό θαη αζθαιηζηηθό δίθαην θαη όζσλ είλαη αλαγθαίσλ γηα ηελ
παξαθνινύζεζε, ρξεκαηνδόηεζε θαη επνπηεία ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
2.2. Καη' εμαίξεζε επηηξέπεηαη δηαβίβαζε δεδνκέλσλ από έλαλ από θνηλνύ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κόλν κε
ηε ξεηή άδεηα ηνπ άιινπ ζε ππαλάδνρν ή θνξέα ζε ρώξα εθηόο ηνπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Φώξνπ (ΕΟΦ :
ΕΕ, Ληρηελζηάηλ, Ννξβεγία θαη Ιζιαλδία) πνπ ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΚΠΔ θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
νπνίνπ θνηλνπνηνύληαη πξνο έγθξηζε εθ ησλ πξνηέξσλ ζηνλ αληηζπκβαιιόκελν, βάζεη απνθάζεσλ
επάξθεηαο ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο, θαηάιιεισλ εγγπήζεσλ, δεζκεπηηθώλ εηαηξηθώλ θαλόλσλ ή εηδηθώλ
παξεθθιίζεσλ.
3. Υπνρξέωζε αλαθνξάο παξαβηάζεωλ
3.1. Κάζε ζπκβαιιόκελνο ππνρξενύηαη λα αλαθέξεη ακειιεηί εγγξάθσο κε θάζε πξόζθνξν κέζν ζηνλ άιιν
θη εθόζνλ απαηηείηαη ζηελ νηθεία επνπηηθή αξρή θαη ζην ίδην ην ππνθείκελν ηπρόλ παξαβηάζεηο ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ, ακέζσο κόιηο ηηο δηαπηζηώζεη θαη ζε θάζε πεξίπησζε εληόο ηεο λόκηκεο
πξνζεζκίαο ησλ 72 σξώλ πνπ νξίδεη ν ΓΚΠΔ.
3.2. Κάζε παξαβίαζε αλαθέξεηαη κέζσ ηνπ εηδηθνύ εληύπνπ γλσζηνπνίεζεο παξαβίαζεο δεδνκέλσλ πνπ
είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Φαξαθηήξα
(www.dpa.gr).
4. Αζηηθή επζύλε από θνηλνύ ππεπζύλωλ επεμεξγαζίαο
4.1. Κάζε ζπκβαιιόκελνο επζύλεηαη πιήξσο θαηά ην άξζξν 82 § 1, 2 θαη 5 ηνπ ΓΚΠΔ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Αζηηθνύ Κώδηθα έλαληη ηνπ άιινπ θαη ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ, ππνρξενύηαη δε λα αλνξζώζεη
πιήξσο θαη εηο νιόθιεξνλ θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ, είηε
εθ δόινπ είηε εμ ακειείαο.
4.2. Σηελ σο άλσ πεξίπησζε, θάζε ζπκβαιιόκελνο ππνρξενύηαη λα αλνξζώζεη, ελδεηθηηθά, ηπρόλ δηνηθεηηθά
πξόζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ εμαηηίαο ηνπ ζηνλ άιιν από θνηλνύ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κεηά από ειέγρνπο
επνπηηθώλ αξρώλ, απνδεκηώζεηο πνπ απηόο ηπρόλ θαηέβαιε κεηά από αγσγέο, ηελ αμία απσιεζζέλησλ
δεδνκέλσλ, ην θόζηνο από αλαζηνιή έξγσλ, ην θόζηνο από απώιεηα θήκεο ή πεξηνπζίαο, ηελ εζηθή βιάβε
θαη όπνηα άιιε βιάβε ηπρόλ απηόο ππέζηε ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο, εθηόο αλ απνδείμεη όηη ε
επζύλε βαξύλεη είηε απνθιεηζηηθά είηε ελ κέξεη ηνλ αληηζπκβαιιόκελν, νπόηε ην αλππαίηην κέξνο
απαιιάζζεηαη είηε πιήξσο είηε αλαιακβάλεη ην πνζνζηό ηεο επζύλεο πνπ ηνπ αλαινγεί.
5. Δηάξθεηα θαη θαηαγγειία
5.1. Η παξνύζα ηζρύεη από ηε ζύλαςε ηεο εηδηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα πξαθηηθή άζθεζε ηνπ
ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ θαη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο.

5.2. Τπρόλ άξλεζε ζπκκόξθσζεο ελόο κέξνπο ή δηαπίζησζε παξάβαζεο εθ κέξνπο ηνπ ησλ όξσλ ηνπ
ΓΚΠΔ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζεκειηώλεη δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο εηδηθήο ζύκβαζεο εξγαζίαο γηα
πξαθηηθή άζθεζε ππέξ ηνπ άιινπ από θνηλνύ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο θαη παξάδνζε αληηγξάθνπ ησλ
θνηλώλ δεδνκέλσλ ζηνλ θάζε αληηζπκβαιιόκελν ζε θνηλά απνδεθηό κνξθόηππν.
5.3. Τν παξόλ ηζρύεη κόλν κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ θαη ηε ζθξαγίδα ησλ δύν κεξώλ.
5.4. Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ κεξώλ επηιύεηαη ζπκβηβαζηηθά, άιισο από ηα Δηθαζηήξηα ηεο Κνδάλεο._
Οι συμβαλλόμενοι

Γηα ηελ επηρείξεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο

.............................................

Γηα ην Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο

.............................................

Παξάξηεκα ππνρξεώζεωλ ηωλ ζπκβαιινκέλωλ κεξώλ
(ζηε δεύηεξε θαη ηξίηε ζηήιε ζεκεηώλεηαη : Ναη ή Όρη
Επηρείξεζε Παλεπηζηήκην
Πεξηγξαθή ππνρξέωζεο / κέηξνπ
Π.Α.
Δ.Μ.
Ύπαξμε εζσηεξηθώλ πνιηηηθώλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο
πιεξνθνξηώλ

Ναη

Οξηζκόο αηόκσλ κε επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ
αζθάιεηα (CISO, DPO θ.ιπ.)

Ναη

Πξόζβαζε εμνπζηνδνηεκέλσλ αηόκσλ ζε δεδνκέλα (π.ρ. ζύκβαζε
εξγαζίαο, ζύκβαζε εκπηζηεπηηθόηεηαο)

Ναη

Ταθηηθή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ θαη
ηελ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ

Ναη

Ταθηηθνί εζσηεξηθνί έιεγρνη γηα ηελ ηήξεζε ησλ πνιηηηθώλ αζθάιεηαο
ησλ δεδνκέλσλ θαη αμηνιόγεζε θαηαιιειόηεηάο ηνπο

Ναη

Κξππηνγξάθεζε εηδηθώλ θαηεγνξηώλ δεδνκέλσλ

Ναη

Κξππηνγξάθεζε
κεηαθνξάο ηνπο

δεδνκέλσλ

ζηηο

πεξηπηώζεηο

δηαδηθηπαθήο

Ναη

Κξππηνγξάθεζε δεδνκέλσλ ζηηο πεξηπηώζεηο κεηαθνξάο ηνπ κέζσ
θηλεηώλ ζπζθεπώλ (π.ρ. tablets, θνξεηνύο ππνινγηζηέο, ζθιεξνύο
δίζθνπο, CD, DVD, USB stick, θάξηεο κλήκεο θ.ιπ.)

Ναη

Δηαδηθαζίεο δηαρσξηζκνύ ζπλόισλ δεδνκέλσλ (π.ρ. δηαρσξηζκόο
δεδνκέλσλ δηαθνξεηηθώλ από θνηλνύ ππεπζύλσλ επεμεξγαζίαο,
εθηεινύλησλ, δηαρσξηζκόο δεδνκέλσλ δνθηκήο / αλάπηπμεο θαη
παξαγσγηθώλ δεδνκέλσλ θ.ιπ.)

Ναη

Πεξηνξηζκόο θπζηθήο πξόζβαζεο γηα εξγαδόκελνπο θαη ηξίηα κέξε
(επηζθέπηεο, πειάηεο, πξνζσπηθό θαζαξηζκνύ, εξγάηεο θ.ιπ.)

Ναη

Πνιηηηθή αδεηώλ πξόζβαζεο ζπζηήκαηνο ΙΤ γηα εξγαδόκελνπο θαη ηξίηα
κέξε πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζε απηά (π.ρ. θαηά ηελ ππνζηήξημε ή/θαη
ζπληήξεζή ηνπο κέζσ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ, ζπκβνύισλ θαη
πξνγξακκαηηζηώλ)

Ναη

Κσδηθνί πξόζβαζεο ρξεζηώλ ζηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο

Ναη

Αδξαλνπνίεζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο
απνηπρεκέλσλ πξνζπαζεηώλ πξόζβαζεο

κεηά

από

ζεηξά

Ναη

Τείρε πξνζηαζίαο εζσηεξηθνύ δηθηύνπ, ζαξσηέο ηώλ

Ναη

Πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο απνθαηάζηαζεο θαη αλάθηεζεο δεδνκέλσλ

Ναη

Σρέδην ζπλέρεηαο ππεξεζηώλ

Ναη

Εθαξκνγή πεξηόδσλ δηαηήξεζεο

Ναη

Έιεγρνο ππεξγνιάβσλ επεμεξγαζίαο (γξαπηή αλάζεζε επεμεξγαζίαο)

Ναη

Δηαδηθαζία δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ππνθεηκέλσλ ησλ δεδνκέλσλ

Ναη

Δηαδηθαζία αληηκεηώπηζεο πεξηζηαηηθώλ παξαβίαζεο δεδνκέλσλ

Ναη

Δηαβηβάζεηο ζε ηξίηεο ρώξεο

Ναη
Οι συμβαλλόμενοι

Γηα ηελ επηρείξεζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο

.............................................

Γηα ην Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο

.............................................

