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1. Εισαγωγή
Η παρούσα συνοπτική δήλωση ιδιωτικότητας παρουσιάζει τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας,
τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας και διασφάλισης της προστασίας όλων των προσωπικών
δεδομένων που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τα δικαιώματα
που μπορείτε να ασκείτε σε σχέση με τα δεδομένα σας.
Το ΙΙΒΕΑΑ δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητά σας στο πλαίσιο
κανονιστικής συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ) και της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Το ΙΙΒΕΑΑ, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των διαδικασιών που έχουν ως σκοπό τη σύναψη
συμβάσεων προμηθειών σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου 4412/2016, συλλέγει και
επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων αφορά τις διαδικασίες απ’ευθείας
αναθέσεων, συνοπτικών διαγωνισμών, ηλεκτρονικών διαγωνισμών με σκοπό τη σύναψη
συμβάσεων , και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, καθώς και την επιλογή συνεργατών
που γίνεται σε εκτέλεση των διατάξεων του νόμου 4412/2016.
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2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;
Σκοπός της επεξεργασίας:
Το ΙΙΒΕΑΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συλλέγει κι
επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό τη διεκπεραίωση του συνόλου των διαδικασιών που
προβλέπονται στο νόμο 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών, με σκοπό την επιλογή αναδόχων και τη σύναψη συμβάσεων έργων, υπηρεσιών
και προμηθειών από τις υπηρεσίες του ΙΙΒΕΑΑ, ιδίως δε την παροχή αποδεικτικών στοιχείων
αναφορικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων αναδόχων, του
προσωπικού τους και των υπεργολάβων τους.
Νομιμότητα της επεξεργασίας:
Η επεξεργασία δεδομένων θεωρείται νόμιμη επειδή είναι απαραίτητη:
• Για την εκτέλεση καθηκόντων του ΙΙΒΕΑΑ που εκτελούνται βάσει του Νόμου 4412/2016.
• Για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του ΙΙΒΕΑΑ ως υπεύθυνου επεξεργασίας
δεδομένων με τις νομικές υποχρεώσεις που ορίζονται στον ως άνω νόμο.
• Για την εκτέλεση των διοικητικών καθηκόντων του ΙΙΒΕΑΑ ως υπεύθυνου επεξεργασίας
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, με το υποκείμενο των δεδομένων είτε με το νομικό
πρόσωπο, το οποίο, για τη συμμετοχή στις διαδικασίες και τη σύναψη σύμβασης
υποβάλλει στο ΙΙΒΕΑΑ προσωπικά δεδομένα υποκειμένων φυσικών προσώπων.

3. Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε;
Προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων αναδόχων, του προσωπικού τους
υπεργολάβων τους, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

ή των

Στοιχεία επικοινωνίας: όνομα, θέση, και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, αριθμός φαξ,
ταχυδρομική διεύθυνση, , χώρα διαμονής, διεύθυνση διαδικτύου).
Πιστοποιητικά που αφορούν την (μη) πληρωμή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης,
πιστοποιητικά που εκδίδονται από δικαστικές αρχές, όπως αποσπάσματα ποινικού μητρώου.
Τραπεζικές πληροφορίες (κωδικοί IBAN και BIC), ΑΦΜ κλπ.
Πληροφορίες και δεδομένα αναγκαία για την αξιολόγηση των υποψηφίων αναδόχων ή τη
βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής (εμπειρογνωμοσύνη, τεχνικές δεξιότητες και γνώση
ξένων γλωσσών, εκπαιδευτικό υπόβαθρο, επαγγελματική πείρα, περιλαμβανομένων
λεπτομερειών σχετικά με την τρέχουσα και την προηγούμενη απασχόληση).
Δεδομένου ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα περιέχονται συχνά σε βιογραφικό
σημείωμα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι, το προσωπικό ή οι υπεργολάβοι τους ενδέχεται να
αποκαλύπτουν πρόσθετες πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητες για τους σκοπούς της
προμήθειας (όπως τίτλος, ηλικία ή εθνικότητα).
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4. Πόσο καιρό κρατάμε τα δεδομένα σας;
Οι φάκελοι προμηθειών, στους οποίους περιλαμβάνονται τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα που αφορούν διαδικασίες προμηθειών πρέπει να διατηρούνται στην υπηρεσία
προμηθειών έως ότου οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής του αναδόχου και στα
αρχεία για μέγιστη περίοδο δώδεκα ετών από την υπογραφή της σύμβασης. Ο σκοπός
διατήρησης είναι η αναγκαιότητα των φακέλων για τυχόν διενέργεια φορολογικών ή άλλων
ελέγχων.
Τα δεδομένα των υποψηφίων αναδόχων με τους οποίους δεν έχει υπογραφεί σύμβαση,
πρέπει να φυλάσσονται μόνο για 5 έτη μετά την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, εάν, εντός των περιόδων διατήρησης, όπως ανωτέρω ορίζεται, έχει
κινηθεί δικαστική διαδικασία ή κάποια διαδικασία διοικητικού ή φορολογικού ελέγχου, που
αφορά είτε τον ανάδοχο είτε τους υποψηφίους αναδόχους, οι φάκελοι θα διατηρούνται
μέχρι το πέρας των διαδικασιών αυτών.
Μετά το πέρας των ως άνω περιόδων διατήρησης, αυτοί καταστρέφονται.

5. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;
Διασφαλίζουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία, με
την τήρηση πολιτικών και διαδικασιών συμφώνων με τους σκοπούς επεξεργασίας. Για
παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής
μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:
 Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο

αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για τους συγκεκριμένους σκοπούς.
 Το προσωπικό των αρμόδιων τμημάτων, δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας

έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα για τους
σκοπούς της επεξεργασίας.
 Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε Η/Υ με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης σε έντυπη

μορφή κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα
πρόσωπα.
 Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το

άρθρο 28 §4 του ΓΚΠΔ με τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία προσωπικών
δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών άρθρο 28 §3(η).
 Τα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των δεδομένων

είναι τεχνικά απομονωμένα από άλλα συστήματα, προκειμένου να εμποδίζεται η μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για παράδειγμα μέσω παράνομης πρόσβασης (hacking).
 Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής παρακολουθείται σε

μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό
στάδιο.
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6. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και σε ποιον αποκαλύπτεται;
 To Προσωπικό των επιχειρησιακών και οικονομικών μονάδων του ΙΙΒΕΑΑ, καθώς κι
εξωτερικοί συνεργάτες κι εμπειρογνώμονες που έχουν ορισθεί από το ΙΙΒΕΑΑ ως μέλη
επιτροπών για την επιλογή αναδόχων ή την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών, έργων ή
υπηρεσιών.
 Οι νομικοί σύμβουλοι του ΙΙΒΕΑΑ
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε κανένα τρίτο, παρά μόνον εάν αυτό
απαιτηθεί από τον νόμο.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;
Σύμφωνα με τις διατάξεις Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ
2016/679 (ΓΚΠΔ), δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να
ζητήσετε τη διόρθωση αυτών.
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας κατ’ αρχήν με τον υπεύθυνο
επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων. Αν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις, τυχόν ανησυχίες ή λόγο καταγγελίας σχετικά με τη
συλλογή κι επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Τέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

8. Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας :Τμήμα Προμηθειών
Όνομα: Γιαννακοπούλου Βασιλεία
Τηλ: 210-6597702
Fax: 210-6597545
Ηλεκτρονική διεύθυνση: vgian@bioacademy.gr
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@bioacademy.gr
Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Μέσω της διαδικτυακής πύλης www.dpa.gr
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