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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ “GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION (GDPR)” »
Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), (έδρα οδός Βερανζέρου, αρ. 48 , Τ.Κ 104 38 Αθήνα), έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3655 / 2008 (Φ.Ε.Κ. 58 / 3-4-2008, τ.Α΄) «Διοικητική και οργανωτική
μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4142/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄83) «Αρχή Διασφάλισης της
Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.ΔΕ)».
3) Τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
∆ιατάκτες».
4) Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
5) Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ A΄ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
6) Τον Γενικό Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7) Το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν.4013/2011, (ΦΕΚ Α΄ 204/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων
Συµβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8) Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011), «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση».
9) Την από 06/06/2018 με αριθ. πρωτ. 183028/Λ2833 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με
αριθμό ΑΔΑ: Ω6Ο1ΟΡΡΞ-Ξ1Μ.
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10) Την έγκριση πρωτογενούς αιτήματος με αριθμό : 18REQ003280408 ΑΔΑΜ (ΚΗΜΔΗΣ).

11) Το υπ’ αριθ. 21/06 από 07/06/2018 Πρακτικό-Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Υποψήφιους αναδόχους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που προηγείται της επιλογής αναδόχου των υπηρεσιών
για την μελέτη, εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας δεδομένων κατά
τον «Ευρωπαϊκό Κανονισμό “General Data Protection Regulation (GDPR)” »
1. Αντικείμενο της Πρόσκλησης
Αντικείμενο της Πρόσκλησης αποτελεί η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών σχετικά µε
την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την Προστασία των Προσωπικών
∆εδοµένων (General Data Protection Regulation) στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., μέσω εκπόνησης μελέτης,
εγκατάστασης και εφαρμογής συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας δεδομένων και εκπαίδευσης
όλου του προσωπικού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατά τον παραπάνω Κανονισμό. Οι παρεχόμενες
υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 79411000-8 : Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 20.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24 %
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 20.000,00 € με Φ.Π.Α : 24.800,00 €).
1.1 Περιγραφή υπηρεσιών
Οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να διενεργηθούν, στο πλαίσιο εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό
Κανονισµό για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation)
περιλαμβάνουν:
1. Επισκόπηση τρέχουσας κατάστασης μέσω συνεντεύξεων ή/και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων
από τους υπαλλήλους του Ταμείου.
2. Χαρτογράφηση των διαδικασιών (Data mapping).
3. Αναγνώριση και καταγραφή των αρχείων προσωπικών δεδομένων. Μελέτη συμμόρφωσης για κάθε
ένα από αυτά.
4. Αξιολόγηση της επικινδυνότητας-ασφάλειας ανά θέση εργασίας.
5. Προσδιορισμός «προβληματικών» περιοχών.
6. Καθορισμός προτεραιοτήτων-δράσεων.
7. Σχεδιασμός διαδικασιών και πολιτικών
8. Ανάλυση επιπτώσεων παραβίασης προσωπικών δεδομένων.
9. Εκπόνηση Σχεδίου διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
10. Εφαρμογή βελτιώσεων.
11. Ανάπτυξη πλάνου συνέχισης επιχειρηματικών λειτουργιών
12. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού.
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Οι ανωτέρω εργασίες δύνανται να ολοκληρωθούν και σε δύο φάσεις. Στο πλαίσιο της πρώτης θα
διενεργηθούν όλες οι εργασίες που αφορούν στην προετοιμασία- χαρτογράφηση (1 έως 6), ενώ στη
δεύτερη όσες εργασίες αφορούν τον επανασχεδιασμό των πολιτικών και δράσεων για την προστασία
των δεδομένων που επεξεργάζεται το Ταμείο (7 έως 12).
Ο Ανάδοχος, στην αναλυτική τεχνικοοικονομική προσφορά του, θα πρέπει καταθέσει σαφές και
δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παραπάνω επιμέρους βήματα.
1.2 Πρόσθετες παροχές - υπηρεσίες
Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καλεί τους υποψήφιους αναδόχους να προσφέρουν, κατά την κρίση τους, άλλες
πρόσθετες παροχές ή/και υπηρεσίες, πέραν των περιγραφόμενων στο παρόν κεφάλαιο της
Πρόσκλησης.
Για τις πρόσθετες παροχές ή/και υπηρεσίες θα πρέπει να διευκρινίζεται εάν επιφέρουν επιπλέον
κόστος (άμεσο ή έμμεσο) για το Ταμείο, γεγονός που θα συνεκτιμηθεί κατά την τελική αξιολόγηση
των προσφορών.
Η προσφορά των πρόσθετων παροχών / υπηρεσιών αυτών γίνεται κατά τη κρίση των συμμετεχόντων,
λαμβάνεται δε υπόψη και αξιολογείται μόνο αν αποδεδειγμένα διαφοροποιείται προνομιακά υπέρ των
αποδεκτών τους (σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα / υπηρεσίες της αγοράς).
1.3. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα παρέχεται από τον Ανάδοχο στις εγκαταστάσεις του
Αναδόχου αλλά και στην έδρα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α θα διαθέσει τους απαραίτητους
χώρους για την εγκατάσταση του Αναδόχου στις περιπτώσεις που απαιτείται η παρουσία του στο
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

2. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Η διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιλογής Αναδόχου είναι άτυπη, υπό
την έννοια ότι δεν υπόκειται σε άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις, πλην των προβλεπομένων με την
παρούσα ρυθμίσεων.
Η συμμετοχή στη Διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπόκειται σε έγγραφο
τύπο, υπό την έννοια ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι οικονομικές προσφορές υποβάλλονται
εγγράφως και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Η διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επιλογής Αναδόχου περιλαμβάνει τη
δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την ενημέρωση των υποψήφιων Αναδόχων
επί παντός θέματος που αφορά το Ταμείο και σχετίζεται με την κατάρτιση της τεχνοοικονομικής
προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας
τεχνοοικονομική προσφορά επί του προσφερόμενου έργου, που πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά
στην έδρα του Ταμείου, οδός Βερανζέρου αρ. 48 , Τ.Κ 104 38, Αθήνα, στον 5ο όροφο (Τμήμα
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Προμηθειών και Διαχείρισης Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο
periousia@teapasa.gr το αργότερο μέχρι τις 02/07/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των
Αποτελεσμάτων, των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη
αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών, σχετικά µε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού
για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation) στο
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Διαπραγμάτευσης δημοσιεύεται
στον διαδικτυακό τόπο του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (www.teapasa.gr).
2.1. Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου
Δικαίωμα υποβολής προσφοράς, σύμφωνα µε το Άρθρο 25 του Ν.4412/08-08-2016, έχουν φυσικά και
νομικά πρόσωπα ή /και ενώσεις / συμπράξεις προσώπων ( φυσικών ή/και νομικών), εγκαταστημένα
σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει :





να διαθέτει εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας
πληροφοριών
να έχει αποδεδειγμένη γνώση των νομικών και τεχνικών θεμάτων των προσωπικών δεδομένων
και σχετική προϋπηρεσία περιλαμβανομένης τυχόν έργων αξιολόγησης έναντι του κανονισμού
GDPR και ιδιαίτερα στον κλάδο υπηρεσιών.
να έχει αποδεδειγμένη ειδίκευση στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών (βασικοί ή/και
μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επαγγελματική εμπειρία στα πεδία της νομικής
υποστήριξης, πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, Συστημάτων
Ποιότητας)

Στην τεχνοοικονομική του Προσφορά, ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει:




Αντίγραφο Πιστοποιητικού Επιμελητηρίου περί εγγραφής του σε αυτό για δραστηριότητα
συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας,
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών,
Βιογραφικά σημειώματα των μελών της Ομάδας Έργου, που θα πρέπει να αποτελείται κατ΄
ελάχιστον από δύο (2) άτομα, με ειδίκευση στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών (βασικοί
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ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επαγγελματική εμπειρία, ενδεικτικά στα πεδία της
νομικής υποστήριξης, πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, Συστημάτων
Ποιότητας)
2.2 Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση του Δ.Σ του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,
με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα για το Ταμείο προσφορά, για τον υπολογισμό της οποίας θα
ληφθούν υπόψη το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
έργου. Θα συνεκτιμηθούν άλλες παροχές ή υπηρεσίες που θα προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος και η
αποδεδειγμένη σημαντική δραστηριότητα και εμπειρία του σε αντίστοιχες εργασίες που αφορούν την
παροχή υπηρεσιών σχετικά µε την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισµού για την
Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation).
Σε κάθε προσφορά θα αναγράφεται απαραίτητα ο χρόνος ισχύος της τελικής προσφοράς, που στην
προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 60 ημερολογιακές ημέρες,
προσμετρούμενες από την επόμενη μέρα της καταθέσεως της προσφοράς.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του πιο πάνω αναφερόμενου ή δεν ανταποκρίνεται
στους όρους της πρόσκλησης αυτής, ή είναι με δέσμευση θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Απαγορεύεται η υποβολή προσφορών που θέτουν όρους και προϋποθέσεις, άλλως θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
2.3 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης
Ο μειοδότης θα πρέπει να προσκομίσει, πριν την υπογραφή της σύμβασης, προς απόδειξη της μη
συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α.
Απόσπασμα ποινικού μητρώου. (Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους
διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου),
β.
Φορολογική ενημερότητα,
γ.
Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016),
δ.
Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης
και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε.
ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Χαράλαμπος
Αστυνομικός Διευθυντής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Συνοπτική Περιγραφή του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α συστάθηκε το έτος 2008 με τον Νόμο 3655/2008 και συγκροτήθηκε από τρεις (3)
κλάδους: α) κλάδος επικουρικής ασφάλισης, β) κλάδος πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας. Από την
01-09-2015, κατ’ εφαρμογή του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α΄), ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης δεν
ανήκει στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. καθώς υπήχθη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.).
Στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α εντάχθηκαν από την έναρξη λειτουργίας του, πρώην αυτόνομα ταμεία, ως Τομείς
με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια έκαστος.
Αναλυτικότερα, στον κλάδο πρόνοιας ανήκουν: α) το πρώην Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ),
ως Τομέας Πρόνοιας Αστυνομικών (Τ.Π.ΑΣ), β) το πρώην Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων
Αστυνομίας Πόλεων (Ε.Τ.Υ.Α.Π), ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων
(Τ.Π.Υ.Α.Π) και γ) το πρώην Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Τ.Υ.Π.Σ),
ως Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Π.Υ.Π.Σ).
Στον κλάδο υγείας ανήκει ο Κλάδος Υγείας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Κ.Υ.Υ.Α.Π).
Σκοπός του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α είναι:
α) η παροχή εφάπαξ βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς του κλάδου πρόνοιας στους
ασφαλισμένους τους ή στα μέλη οικογένειάς τους ,
γ) η χορήγηση συμπληρωματικών παροχών υγείας από τον αντίστοιχο κλάδο υγείας στους
ασφαλισμένους και στα μέλη οικογένειάς τους,
δ) η χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του Ταμείου,
ε) παροχή οικονομικής ενίσχυσης ν. 826/78
Τα βασικά στοιχεία που διαχειρίζεται το Ταμείο και άπτονται των προβλέψεων του κανονισμού GDPR
είναι, ιδίως, τα εξής :


Δημογραφικά δεδομένα, τα οποία περιλαμβάνουν και τους κωδικούς Μητρώων (υπηρεσιακών,
ασφαλιστικών, φορολογικών),



Δεδομένα μισθοδοσίας,



Δεδομένα περίθαλψης,



Δεδομένα περιουσιακής κατάστασης,



Δεδομένα προμηθευτών και



Ευαίσθητα δεδομένα (ΚΥΥΑΠ, Ειδικός Λογαριασμός).
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Περιγραφή Υπηρεσιών

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες υπηρεσίες στο πλαίσιο
της εναρμόνισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό για την Προστασία των
Προσωπικών ∆εδοµένων (General Data Protection Regulation).
Συνοπτικά, περιγράφονται οι υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να παρασχεθούν:
Επισκόπηση τρέχουσας κατάστασης μέσω συνεντεύξεων ή/και συμπλήρωσης ερωτηματολογίων
από τους υπαλλήλους του Ταμείου.
Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υφιστάμενων πρακτικών, των γραπτών πολιτικών και διαδικασιών,
των πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
Χαρτογράφηση των διαδικασιών (Data mapping).
Καταγραφή ανά επεξεργασία, αρχείο και είδος δεδομένων που τηρούνται και διακινούνται.
Αποτύπωση λεπτομερής ροής των προσωπικών δεδομένων (data flow map) ανά κατηγορία, ώστε να
δημιουργηθούν τα Αρχεία των Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, κατ’ απαίτηση του Κανονισμού (ΕΕ)
679/2016 (άρθρο 30), ώστε να υπάρχει πλήρης αποτύπωση της διαχείρισης των προσωπικών
δεδομένων. Απαιτείται ο καθορισμός είδους επεξεργασίας, πηγές προέλευσης δεδομένων, χρόνος
τήρησής τους.
Μελέτη ανάλυσης αποκλίσεων (Gap Analysis)
Εύρεση κενών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κανονισμού, κατηγοριοποιημένα ανά
θεματική περιοχή και κρισιμότητα. Για κάθε σηµείο απόκλισης από τις απαιτήσεις, καθορισμός των
απαραίτητων ενεργειών αντιμετώπισης. Η ιεράρχηση των δράσεων υλοποίησης θα αποτελέσει τη
βάση για τις προδιαγραφές του χάρτη πορείας (Compliance Plan and Roadmap).
Μελέτη Εκτίμησης αντίκτυπου (Data Privacy Impact Assessment)
Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης αντίκτυπου (Data Privacy Impact Assessment) με βάση τη μεθοδολογία
του ISO 29134, την οδηγία του WP29 και τις υφιστάμενες οδηγίες των Ευρωπαϊκών Αρχών
Προστασίας Δεδομένων.
Ανάλυση Επικινδυνότητας (Information Security Risk Assessment)
Σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης (Information Security Risk Assessment) για την ασφάλεια των
πληροφοριών του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α
Υπηρεσίες εκπαίδευσης στο προσωπικό του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α:
Απόκτηση βασικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για
την ομαλή εφαρμογή του νέου Κανονισμού από το σύνολο του προσωπικού του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και
την προσαρμογή αυτών στα νέα καθήκοντα.

-7-

