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Η παρούσα Πρόσθετη Πράξη Επεξεργασίας Δεδομένων («Πρόσθετη Πράξη») ισχύει από την πρώτη ημερομηνία 
που ο Πελάτης παρέχει στα Προσωπικά Δεδομένα της Esri (όπως ορίζονται παρακάτω), με την επιφύλαξη της 
ισχύουσας Νομοθεσίας περί Ιδιωτικής Ζωής (όπως ορίζεται παρακάτω) και αποτελεί μέρος της Κύριας 
Συμφωνίας ή άλλων γραπτών ή ηλεκτρονικών συμφωνιών («Συμφωνία») από και μεταξύ του οργανισμού που 
την υπογράφει ή την αποδέχεται κατωτέρω («Πελάτης») και της Environmental Systems Research Institute, 
Inc. («Esri»), και καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με την ιδιωτική ζωή, την 
εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που σχετίζονται με τις Διαδικτυακές 
Υπηρεσίες και τις υπηρεσίες συνδρομής και συντήρησης που παρέχονται από την Esri στον Πελάτη σύμφωνα με 
τη Συμφωνία. Όλοι οι όροι που ορίζονται ή χρησιμοποιούνται στη Συμφωνία έχουν την ίδια έννοια και στην 
παρούσα Πρόσθετη Πράξη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 
Πρόσθετη Πράξη, οι οποίοι δεν ορίζονται στην παρούσα ή στη Συμφωνία θα έχουν τη σημασία που τους 
αποδίδεται στην ισχύουσα Νομοθεσία περί Ιδιωτικής Ζωής. 
 
Επειδή ο Πελάτης μπορεί να παρέχει στην Esri, μια εταιρεία που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσβαση 
σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Προσωπικά Στοιχεία ή Προσωπικά Στοιχεία Αναγνώρισης Ταυτότητας για 
να ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία ή Πάροχος Υπηρεσιών σε σχέση με τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες και τις 
υπηρεσίες συνδρομής και συντήρησης που παρέχονται από την Esri για τον Πελάτη ή εκ μέρους του σύμφωνα με 
τη Συμφωνία, και 
 
Επειδή ο Πελάτης απαιτεί η Esri να διατηρεί και να διαφυλάσσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα και την ασφάλεια των εν 
λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως Εκτελούσα την Επεξεργασία σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης 
 
Για τον λόγο αυτό, λαμβανομένων υπόψη των αμοιβαίων συμφώνων και συμφωνιών στην παρούσα Πρόσθετη 
Πράξη και Συμφωνία και μετά από προσεκτική και επαρκή εξέταση, η επάρκεια της οποίας αναγνωρίζεται με το 
παρόν, ο Πελάτης και η Esri συμφωνούν τα εξής: 
 
ΤΜΗΜΑ I—ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
A. Ως «Νόμοι περί Ιδιωτικής Ζωής» νοούνται ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016, ο Νόμος περί Ιδιωτικής Ζωής των Καταναλωτών της Καλιφόρνια (California Consumer 
Privacy Act) του 2018 ή άλλοι νόμοι περί ιδιωτικής ζωής που εφαρμόζονται από την Esri. 

B. Οι όροι «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», «υποκείμενο των δεδομένων», «επεξεργασία», «υπεύθυνος 
επεξεργασίας», «εκτελών την επεξεργασία» και «εποπτική αρχή» χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πρόσθετη 
Πράξη με την έννοια που τους αποδίδεται στον ΓΚΠΔ. 

Γ. Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοούνται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, οι Προσωπικές 
Πληροφορίες ή οι Προσωπικές Ταυτοποιήσιμες Πληροφορίες όπως ορίζονται στους ισχύοντες Νόμους περί 
Ιδιωτικής Ζωής για άτομα που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελβετία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
στην Καλιφόρνια ή σε άλλες τοποθεσίες που καλύπτονται από τους Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής και μπορεί 
να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής: (i) κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων: δυνητικοί πελάτες, 
πελάτες, εταιρικοί συνεργάτες και πωλητές και (ii) είδη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, τίτλος, 
θέση και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τοποθεσία. 

Δ.Ως  «Περιστατικό σχετικά με την Προστασία Δεδομένων» νοείται ένα περιστατικό παραβίασης της 
ασφάλειας της Esri που έχει ως αποτέλεσμα την τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, μη 
εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε συστήματα που 
διαχειρίζεται ή ελέγχει κατά άλλον τρόπο η Esri. Τα «Περιστατικά σχετικά με την Προστασία Δεδομένων» δεν 
θα περιλαμβάνουν ανεπιτυχείς απόπειρες ή δραστηριότητες που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως ανεπιτυχείς προσπάθειες σύνδεσης, επιβεβαιώσεις σύνδεσης με 
απομακρυσμένο υπολογιστή (pings), σαρώσεις πυλών (port scans), επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας και λοιπές 
διαδικτυακές επιθέσεις σε τείχη προστασίας ή σε δικτυωμένα συστήματα. 
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ΤΜΗΜΑ II—ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 
Α. Αρχή Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
 

i. Ο Πελάτης και η Esri συμφωνούν ότι ο Πελάτης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η Esri είναι 
η Εκτελούσα την Επεξεργασία ή ο Πάροχος Υπηρεσιών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός 
εάν ο Πελάτης είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οπότε η Esri 
είναι υπεργολάβος που εκτελεί επεξεργασία. 

ii Οι εν λόγω όροι της Πρόσθετης Πράξης δεν ισχύουν όπου η Esri είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (π.χ. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνονται και 
υφίστανται επεξεργασία από την Esri, εφόσον χρειάζεται, για τη ρύθμιση του λογαριασμού, την 
εξουσιοδότηση και την εγγραφή). 

iii. Η Esri θα επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μόνο κατόπιν γραπτών οδηγιών του Πελάτη, 
(a) εκ μέρους και προς όφελος του Πελάτη, (β) με σκοπό την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα σε σχέση με τη Συμφωνία και (γ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με την 
παρούσα Πρόσθετη Πράξη, τη Συμφωνία και τους σχετικούς Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής και άλλη 
νομοθεσία. 

iv. Ο Πελάτης θα είναι αποκλειστικά αρμόδιος να καθορίσει τους σκοπούς και τον τρόπο της Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

v. Το αντικείμενο και οι λεπτομέρειες περιγράφονται στο Παράρτημα 1 του Προσαρτήματος 1 και η παρούσα 
Πρόσθετη Πράξη, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος και των Παραρτημάτων, αλλά και η 
Συμφωνία αποτελούν τις πλήρεις οδηγίες του Πελάτη προς την Esri για την Επεξεργασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Τυχόν διαφορετικές ή πρόσθετες οδηγίες ισχύουν μόνο με τη γραπτή 
τροποποίηση της παρούσας Πρόσθετης Πράξης. 

 
B. Γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα 
 

i. Η Esri θα τηρήσει εμπιστευτικότητα για όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Esri δεν θα προβεί 
στην πώληση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

ii. Η Esri (α) θα παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής για τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα που λαμβάνει από τον Πελάτη, όπως απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων, τον Νόμο περί Ιδιωτικής Ζωής των Καταναλωτών της Καλιφόρνια και άλλους 
ισχύοντες Νόμους περί Ιδιωτικής ζωής, (β) θα ειδοποιεί αμέσως τον Πελάτη εάν οποιαδήποτε στιγμή 
η Esri διαπιστώσει ότι δεν δύναται πλέον να εκπληρώσει την υποχρέωσή της να παρέχει το ίδιο επίπεδο 
προστασίας, όπως απαιτείται από τους Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής και (γ) λάβει εύλογα και κατάλληλα 
μέτρα για την αποκατάσταση της Επεξεργασίας των εν λόγω Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν 
οποιαδήποτε στιγμή ο Πελάτης ειδοποιήσει την Esri ότι ο Πελάτης έχει ευλόγως διαπιστώσει πως η Esri 
δεν επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τους Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής. 

iii. Εάν η Esri επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχει ο Πελάτης τα οποία υπόκεινται 
στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και η Esri διαβιβάσει ή καταστήσει προσβάσιμα 
τυχόν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε υπεργολάβους που εκτελούν επεξεργασία σε μια χώρα που 
δεν διασφαλίζει ότι ισχύουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο του 
Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ή η Esri εδρεύει στην εν λόγω χώρα, τότε η Esri θα 
συνάψει τις τυπικές συμβατικές ρήτρες με τον Πελάτη όπως ορίζεται στο Προσάρτημα 1 της παρούσας 
Πρόσθετης Πράξης. Όπου ισχύει, η υπογραφή κάθε συμβαλλομένου στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη για 
την Επεξεργασία Δεδομένων θα θεωρείται υπογραφή για τις τυπικές συμβατικές ρήτρες 
(συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων). Εάν κάποιος υπεργολάβος που εκτελεί επεξεργασία είναι 
Εισαγωγέας Δεδομένων (όπως ο συγκεκριμένος όρος χρησιμοποιείται στις εν λόγω τυπικές συμβατικές 
ρήτρες στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), η Esri (α) θα αναλάβει 
συμβατικές υποχρεώσεις αναφορικά με τον υπεργολάβο που εκτελεί επεξεργασία, όταν οι εν λόγω 
υποχρεώσεις περιέχουν εγγυήσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ή (β) θα συνάψει τυπικές συμβατικές ρήτρες με τον Πελάτη εκ 
μέρους του συγκεκριμένου εισαγωγέα δεδομένων. 

iv. Η Esri δεν θα κοινοποιεί, μεταφέρει, γνωστοποιεί ή άλλως παρέχει πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού 
Χαρακτήρα σε τρίτα μέρη και δεν θα συμβάλλεται με τρίτα μέρη, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
της Esri σχετικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν ο Πελάτης έχει εξουσιοδοτήσει 
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γραπτώς την Esri ως προς αυτό και εκτός εάν απαιτείται από τη νομοθεσία. Όταν η Esri, κατόπιν 
συγκατάθεσης του Πελάτη, παρέχει σε τρίτο μέρος πρόσβαση σε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
ή συμβάλλεται για τα εν λόγω δικαιώματα ή υποχρεώσεις με τρίτο μέρος, η Esri με κάθε τρίτο μέρος, 
(α) θα συνάπτει γραπτή συμφωνία που θα επιβάλει στο τρίτο μέρος υποχρεώσεις οι οποίες 
συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τον Νόμο περί Ιδιωτικής Ζωής 
των Καταναλωτών της Καλιφόρνια και τους άλλους Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής (β) θα μεταφέρει τα 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο τρίτο μέρος μόνο για τους περιορισμένους και συγκεκριμένους 
σκοπούς σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη, (γ) θα απαιτεί από το τρίτο μέρος να ειδοποιεί την Esri, εάν 
το τρίτο μέρος διαπιστώσει ότι δεν δύναται πλέον να εκπληρώσει την υποχρέωσή του να παρέχει το ίδιο 
επίπεδο προστασίας, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής και (δ) μετά την 
ειδοποίηση, θα λάβει εύλογα και κατάλληλα μέτρα για να σταματήσει και να αποκαταστήσει τη μη 
εξουσιοδοτημένη Επεξεργασία. Ο Πελάτης παραχωρεί με το παρόν τη συγκατάθεσή του στην Esri για να 
χρησιμοποιήσει υπεργολάβους που εκτελούν επεξεργασία, αν χρειάζεται για την παροχή υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης των Microsoft Corporation, Amazon Web Services, Inc., 
Salesforce.com, Inc., Akamai Technologies, Inc., συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων εταιρειών 
τους, καθώς και των παρόχων τεχνικής υποστήριξης της Esri. Στον βαθμό που η Esri προβεί σε αλλαγές 
σχετικά με τη χρήση των υπεργολάβων που εκτελούν επεξεργασία, θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα 
παρέχει στον Πελάτη το δικαίωμα να εκφράσει την ένστασή του για την εν λόγω αλλαγή. Στον βαθμό που 
ο Πελάτης εκφράσει εύλογη ένσταση στην εν λόγω αλλαγή των υπεργολάβων που εκτελούν επεξεργασία, 
οι συμβαλλόμενοι θα συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την ένσταση με εύλογο τρόπο. 

v. Η Esri θα ενημερώσει αμέσως τον Πελάτη γραπτώς για τυχόν αιτήματα σχετικά με Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα που έλαβε από πελάτες, καταναλωτές, εργαζομένους ή άλλους συνεργάτες του 
Πελάτη. Ο Πελάτης έχει την ευθύνη να απαντά στα εν λόγω αιτήματα, αλλά η Esri θα συνεργαστεί με 
λογικό τρόπο με τον Πελάτη για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε τέτοιου αιτήματος ή αιτήματος από 
άτομο, για το οποίο η Esri διατηρεί Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, σχετικά με την πρόσβαση, τη 
διόρθωση, την εναντίωση, τη φορητότητα, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την εξαγωγή των Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα του/της. 

vi. Λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τα έξοδα υλοποίησης και τη φύση, το πεδίο 
εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της Επεξεργασίας, καθώς και τον κίνδυνο διαφορετικής 
πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, 
η Esri θα εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για να προστατέψει τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα εντός της ΕΕ από απώλεια, κατάχρηση και άνευ αδείας πρόσβαση, 
κοινολόγηση, μεταβολή και καταστροφή. Για τον σκοπό αυτό, η Esri θα περιορίσει την εσωτερική 
πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να είναι προσβάσιμα μόνο βάσει της αρχής 
ανάγκης γνώσης, για να εκπληρώσει την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών της Esri για λογαριασμό ή εκ 
μέρους του Πελάτη, σε εργαζόμενους που έχουν συμφωνήσει να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια, οι οποίες είναι κατ' ουσίαν όμοιες με αυτές που 
απαιτεί η παρούσα Πρόσθετη Πράξη. 

vii. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, η Esri θα ειδοποιεί τον Πελάτη αμέσως και γραπτώς 
σχετικά με τυχόν κλήσεις ή άλλες δικαστικές ή διοικητικές εντολές από κυβερνητική αρχή ή διαδικασία 
που επιδιώκει την πρόσβαση ή τη γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο Πελάτης 
δύναται, αν το επιλέξει, να ζητήσει τη λήψη συντηρητικού μέτρου και η Esri θα συνεργαστεί ευλόγως με 
τον Πελάτη στην εν λόγω ενέργεια, εφόσον ο Πελάτης αποζημιώσει την Esri για όλες τις δαπάνες, τα τέλη 
και τα δικαστικά έξοδα που σχετίζονται με την ενέργεια. Η Esri θα έχει το δικαίωμα να εγκρίνει ή να 
απορρίψει τυχόν διακανονισμούς που αφορούν την Esri. 

viii. Εάν η Esri αντιληφθεί την ύπαρξη Περιστατικού σχετικά με την Προστασία Δεδομένων: (α) θα ειδοποιεί 
τον Πελάτη σχετικά με το περιστατικό άμεσα και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αμέσως μόλις 
αντιληφθεί το Περιστατικό σχετικά με την Προστασία δεδομένων και (β) θα λαμβάνει αμέσως εύλογα 
μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τη ζημία και να διατηρήσει ασφαλή τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Οι ειδοποιήσεις που γίνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα περιγράφουν αναλυτικά, στον βαθμό που 
είναι δυνατό, το Περιστατικό σχετικά με την Προστασία Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων 
που απαιτούνται για τον περιορισμό των δυνητικών κινδύνων και των μέτρων που συστήνει προς λήψη 
η Esri στον Πελάτη για την αντιμετώπιση του Περιστατικού σχετικά με την Προστασία Δεδομένων. Η Esri 
δεν θα αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να ταυτοποιεί 
πληροφορίες που υπόκεινται σε ειδικές νομικές απαιτήσεις. Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για 
τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί κοινοποίησης του περιστατικού στον Πελάτη και για την τήρηση 
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υποχρεώσεων κοινοποίησης του περιστατικού σε τρίτα μέρη που σχετίζονται με το Περιστατικό(ά) 
σχετικά με την Προστασία Δεδομένων. Η ειδοποίηση της Esri ή η απάντησή της σε ένα Περιστατικό 
σχετικά με την Προστασία Δεδομένων στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου δεν θα ερμηνεύεται ως 
αναγνώριση από την Esri υπαιτιότητας ή ευθύνης αναφορικά με το εν λόγω περιστατικό. 

 

Γ. Η Esri έχει διαμορφώσει προς το παρόν πιστοποιήσεις από τρίτα μέρη και διαδικασίες επανεξέτασης, όπως 
περιγράφεται στην ιστοσελίδα https://trust.arcgis.com. 

 

Δ. Η Esri θα συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων και ιδιωτικής ζωής, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του Νόμου περί 
Ιδιωτικής Ζωής των Καταναλωτών της Καλιφόρνια στον βαθμό που οι εν λόγω νόμοι ισχύουν για την Esri στο 
πλαίσιο του ρόλου της ως Εκτελούσας την Επεξεργασία ή Παρόχου Υπηρεσιών. 

 

Ε. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι έχει: 
 

i. Λάβει τη γραπτή συγκατάθεση, συναίνεση ή άλλη γραπτή εξουσιοδότηση (η «Συγκατάθεση») από τα 
σχετικά άτομα ή διαθέτει άλλη έγκυρη, νόμιμη βάση να παραδίδει ή να καθιστά προσβάσιμα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα στην Esri (καθώς και σε θυγατρικές της επιχειρήσεις, συνεργάτες της και 
υπεργολάβους που εκτελούν επεξεργασία). Η εν λόγω Συγκατάθεση ή άλλη έγκυρη βάση επιτρέπει στην 
Esri (και σε θυγατρικές της επιχειρήσεις, συνεργάτες της και υπεργολάβους που εκτελούν επεξεργασία) 
να επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας και της 
παρούσας Πρόσθετης Πράξης και 

ii. Διασφαλίσει ότι η παράδοση και η γνωστοποίηση στην Esri των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
συμμορφώνονται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τον Νόμο περί Ιδιωτικής Ζωής των 
Καταναλωτών της Καλιφόρνια και τους άλλους Νόμους περί Ιδιωτικής Ζωής που ισχύουν για τον Πελάτη. 

 
ΣΤ. Η Esri θα βοηθήσει τον Πελάτη να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του για ασφαλή Επεξεργασία 

σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, όπου 
ενδέχεται να βοηθήσει τον Πελάτη σε διαβούλευση με εποπτική αρχή, σε περίπτωση που μια εκτίμηση 
αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων υποδεικνύει ότι η σχεδιαζόμενη Επεξεργασία 
συνεπάγεται υψηλό κίνδυνο. Κατόπιν αιτήματος, η Esri θα θέσει στη διάθεση του Πελάτη τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς απόδειξη της συμμόρφωσής της με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 
και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται 
από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον Ελεγκτή εντεταλμένο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προς 
επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της Esri με την παρούσα Πρόσθετη Πράξη. Όλα τα έξοδα που απορρέουν 
από τη συγκεκριμένη υποενότητα ΣΤ θα βαρύνουν τον Πελάτη, εκτός αν διαπιστωθεί ότι η Esri δεν 
συμμορφώνεται ουσιαστικά. 

 
Ζ. Με την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο ο Πελάτης παρείχε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο 

πλαίσιο της παρούσας Πρόσθετης Πράξης, η Esri είτε επιστρέφει όλα τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 
που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία εκ μέρους του Πελάτη είτε διαγράφει ή καταστρέφει τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αντιγράφων, με έξοδα του Πελάτη, εάν υπάρχουν, 
εκτός εάν έχει νομική υποχρέωση να διατηρήσει τα εν λόγω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. 

  

https://trust.arcgis.com/
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ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι συμβαλλόμενοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους ως προς τα ανωτέρω με την 
άμεση εκτέλεση της παρούσας Πρόσθετης Πράξης από τους σχετικούς εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους. 
Η Πρόσθετη Πράξη δεν δύναται να μεταβληθεί ή να τροποποιηθεί από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων 
παρά μόνο με ξεχωριστό έγγραφο που θα υπογράφεται από αμφότερους τους συμβαλλόμενους. 
 
  ENVIRONMENTAL SYSTEMS 
  RESEARCH INSTITUTE, INC. 
(Πελάτης)  (Esri) 
 
Από:   Από:   
 Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή   Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή 
 
Όνομα ολογράφως:   Όνομα ολογράφως: William C. Fleming  
 
Τίτλος:   Τίτλος: Διευθυντής Συμβάσεων και Νομικού Τμήματος  
 
Ημερομηνία:    
 
Αριθμός Πελάτη:   
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 
ΤΥΠΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας προς τον Εκτελούντα την Επεξεργασία 

ΜΕΡΟΣ I 

Ρήτρα 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

(α) Σκοπός των παρουσών τυπικών συμβατικών ρητρών είναι να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
των Δεδομένων)1 όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα. 

(β) Οι Συμβαλλόμενοι: 

(i) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι δημόσιες αρχές, οι φορείς ή άλλα όργανα (εφεξής καλούμενα 
«οντότητες») που διαβιβάζουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 
I.A (εφεξής καλούμενη έκαστη εξ αυτών «εξαγωγέας των δεδομένων»), και 

(ii) οι οντότητες σε τρίτη χώρα που λαμβάνουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τον εξαγωγέα των 
δεδομένων, άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλης οντότητας η οποία αποτελεί επίσης Συμβαλλόμενο ως προς τις 
παρούσες Ρήτρες, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα I.A (εφεξής καλούμενη έκαστη εξ αυτών 
«εισαγωγέας των δεδομένων») 

έχουν αποδεχτεί τις εν λόγω τυπικές συμβατικές ρήτρες (εφεξής καλούμενες «Ρήτρες»). 

(γ) Οι παρούσες Ρήτρες εφαρμόζονται ως προς τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 
καθορίζεται στο Παράρτημα I.B. 

(δ) Το Προσάρτημα των παρουσών Ρητρών, το οποίο περιέχει τα Παραρτήματα που αναφέρονται σε αυτό, 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρουσών Ρητρών. 

Ρήτρα 2 

Ισχύς και αμεταβλητότητα των Ρητρών 

(α) Οι παρούσες Ρήτρες ορίζουν κατάλληλες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμόσιμων δικαιωμάτων 
των υποκειμένων των δεδομένων και των κατάλληλων μέσων αποκατάστασης, σύμφωνα με το Άρθρο 46 
παράγραφος 1 και το Άρθρο 46 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καθώς και, 
αναφορικά με τις διαβιβάσεις δεδομένων από υπεύθυνους επεξεργασίας προς εκτελούντες την επεξεργασία 
ή/και από εκτελούντες την επεξεργασία προς εκτελούντες την επεξεργασία, τυπικές συμβατικές ρήτρες 
σύμφωνα με το Άρθρο 28 παράγραφος 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
υπόκεινται σε τροποποίηση, με την εξαίρεση της περίπτωσης επιλογής των κατάλληλων Ενοτήτων ή της 
προσθήκης ή ενημέρωσης πληροφοριών στο Προσάρτημα. Αυτό δεν εμποδίζει τους Συμβαλλόμενους να 
συμπεριλάβουν τις τυπικές συμβατικές ρήτρες που αναφέρονται στις παρούσες Ρήτρες σε ευρύτερη σύμβαση 
ή/και να προσθέσουν άλλες ρήτρες ή επιπρόσθετες εγγυήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται, με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο, στις παρούσες Ρήτρες ή δεν θίγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα ή τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων. 

(β) Οι παρούσες Ρήτρες δεν θίγουν τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο εξαγωγέας των δεδομένων δυνάμει 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

 
 

1 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαγωγέας δεδομένων είναι εκτελών την επεξεργασία που υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 

ενεργώντας εξ ονόματος κάποιου ενωσιακού θεσμικού φορέα ή οργάνου ως υπεύθυνος επεξεργασίας, η στήριξη στις παρούσες Ρήτρες 
κατά τη χρήση των υπηρεσιών κάποιου άλλου εκτελούντα την επεξεργασία (υπεργολαβία) που δεν υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 επίσης διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το Άρθρο 29 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών, και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και της Απόφασης 1247/2002/ΕΚ (ΕΕ L 295, της 21.11.2018, 
σελ. 39), στον βαθμό που ευθυγραμμίζονται οι παρουσες Ρήτρες και οι υποχρεώσεις περί προστασίας των δεδομένων όπως ορίζονται στη 
σύμβαση ή άλλη νομική πράξη μεταξύ του υπεύθυνου επεξεργασίας και του εκτελούντα την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 29 
παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725. Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση κατά την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας και 
ο εκτελών την επεξεργασία βασίζονται στις τυπικές συμβατικές ρήτρες που συμπεριλαμβάνονται στην Απόφαση 2021/915. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/AUTO/?uri=OJ:L:2018:295:TOC
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Ρήτρα 3 

Τρίτοι δικαιούχοι 

(α) Τα υποκείμενα των δεδομένων δύνανται να επικαλούνται και να εφαρμόζουν τις παρούσες Ρήτρες, ως τρίτοι 
δικαιούχοι, σε βάρος του εξαγωγέα ή/και του εισαγωγέα δεδομένων, με την εξαίρεση των ακόλουθων 
περιπτώσεων: 

(i) Ρήτρα 1, Ρήτρα 2, Ρήτρα 3, Ρήτρα 6, Ρήτρα 7, 
(ii) Ρήτρα 8.1(β), 8.9(α), (γ), (δ) και (ε), 
(iii) Ρήτρα 9(α), (γ), (δ) και (ε), 
(iv) Ρήτρα 12(α), (δ) και (στ), 
(v) Ρήτρα 13, 
(vi) Ρήτρα 15.1(γ), (δ) και (ε), 
(vii) Ρήτρα 16(ε), 
(viii) Ρήτρα 18(α) και (β). 

(β) Η Παράγραφος (α) δεν θίγει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679. 

Ρήτρα 4 

Ερμηνεία 

(α) Όπου στις παρούσες Ρήτρες χρησιμοποιούνται όροι που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, οι εν 
λόγω όροι θα έχουν την ίδια ερμηνεία με αυτήν του Κανονισμού. 

(β) Οι παρούσες Ρήτρες θα εκλαμβάνονται και θα ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679. 

(γ) Οι παρούσες Ρήτρες δεν θα ερμηνεύονται κατά τρόπο που αντιβαίνει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. 

Ρήτρα 5 

Ιεραρχία 

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρουσών Ρητρών και των διατάξεων συναφών συμφωνιών μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών που ισχύουν κατά τον χρόνο που συμφωνούνται ή αρχίζουν να ισχύουν οι παρούσες 
Ρήτρες, υπερισχύουν οι παρούσες Ρήτρες. 

Ρήτρα 6 

Περιγραφή των διαβιβάσεων 

Οι λεπτομέρειες για τις διαβιβάσεις, και συγκεκριμένα οι κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται και οι σκοποί για τους οποίους γίνεται η διαβίβαση, καθορίζονται στο Παράρτημα I.B. 

Ρήτρα 7 

Ρήτρα σύνδεσης 

(α) Μια οντότητα που δεν αποτελεί Συμβαλλόμενο στις παρούσες Ρήτρες δύναται, κατόπιν συμφωνίας των 
Συμβαλλομένων, να προσχωρήσει στις παρούσες Ρήτρες ανά πάσα στιγμή, είτε ως εξαγωγέας είτε ως 
εισαγωγέας των δεδομένων, συμπληρώνοντας το Προσάρτημα και υπογράφοντας το Παράρτημα I.A. 

(β) Αφού συμπληρώσει το Προσάρτημα και υπογράψει το Παράρτημα I.A, η προσχωρούσα οντότητα λογίζεται 
ως Συμβαλλόμενο μέρος σε αυτές τις Ρήτρες και θα έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός εξαγωγέα 
ή εισαγωγέα των δεδομένων σύμφωνα με τον προσδιορισμό του ρόλου της στο Παράρτημα I.A. 

(γ) Η προσχωρούσα οντότητα δεν θα έχει δικαιώματα ή υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παρούσες Ρήτρες 
όσον αφορά την περίοδο πριν καταστεί Συμβαλλόμενος. 
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ΜΕΡΟΣ II—ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Ρήτρα 8 

Εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων 

Ο εξαγωγέας των δεδομένων εγγυάται ότι έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε να διαπιστώσει ότι 
ο εισαγωγέας των δεδομένων είναι σε θέση, μέσω της εφαρμογής των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρουσών Ρητρών. 

8.1 Εντολές 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών του εξαγωγέα των δεδομένων. Ο εξαγωγέας των δεδομένων μπορεί να παρέχει 
τις σχετικές εντολές καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

(β) Ο εισαγωγέας των δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα των δεδομένων σε περίπτωση που δεν είναι 
σε θέση να εκτελέσει τις εν λόγω εντολές. 

8.2 Περιορισμός του σκοπού 

Ο εισαγωγέας των δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον συγκεκριμένο 
σκοπό ή σκοπούς της διαβίβασης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα I.Β, εκτός αν λάβει περαιτέρω εντολές από τον 
εξαγωγέα των δεδομένων. 

8.3 Διαφάνεια 

Κατόπιν αιτήματος, ο εξαγωγέας των δεδομένων θέτει δωρεάν στη διάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 
αντίγραφο των παρουσών Ρητρών, συμπεριλαμβανομένου του Προσαρτήματος, όπως έχει συμπληρωθεί από 
τους Συμβαλλομένους. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την προστασία επαγγελματικών απορρήτων ή άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που περιγράφονται στο Παράρτημα II καθώς 
και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εξαγωγέας των δεδομένων μπορεί να απαλείψει μέρος του 
κειμένου του Προσαρτήματος πριν από την κοινοποίηση αντιγράφου, αλλά πρέπει να παρέχει κατατοπιστική 
περίληψη, εφόσον σε αντίθετη περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων δεν θα ήταν σε θέση να κατανοήσει το 
περιεχόμενό του ή να ασκήσει τα δικαιώματά του. Κατόπιν αιτήματος, οι Συμβαλλόμενοι παρέχουν στο 
υποκείμενο των δεδομένων τους λόγους της απαλοιφής, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να αποκαλύπτουν τις 
απαλειφθείσες πληροφορίες. Η παρούσα Ρήτρα δεν θίγει τις υποχρεώσεις του εξαγωγέα των δεδομένων όπως 
προκύπτουν από τα Άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

8.4 Ακρίβεια 

Αν ο εισαγωγέας των δεδομένων διαπιστώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει είναι 
ανακριβή ή έχουν καταστεί παρωχημένα, ενημερώνει τον εξαγωγέα των δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, ο εισαγωγέας των δεδομένων συνεργάζεται με τον εξαγωγέα των 
δεδομένων για τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων. 

8.5 Διάρκεια της επεξεργασίας και διαγραφή ή επιστροφή των δεδομένων 

Η επεξεργασία από τον εισαγωγέα των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για το χρονικό διάστημα που 
καθορίζεται στο Παράρτημα I.Β. Μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας, ο εισαγωγέας των 
δεδομένων, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα των δεδομένων, διαγράφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία εξ ονόματος του εξαγωγέα των δεδομένων και πιστοποιεί στον εξαγωγέα των 
δεδομένων ότι το έπραξε, ή επιστρέφει στον εξαγωγέα των δεδομένων όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία εξ ονόματός του και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα. Έως ότου τα 
δεδομένα διαγραφούν ή επιστραφούν, ο εισαγωγέας των δεδομένων εξακολουθεί να διασφαλίζει τη συμμόρφωση 
με τις παρούσες Ρήτρες. Σε περίπτωση τοπικού δικαίου στο οποίο υπόκειται ο εισαγωγέας των δεδομένων και το 
οποίο απαγορεύει την επιστροφή ή τη διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εισαγωγέας των 
δεδομένων εγγυάται ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις παρούσες Ρήτρες και θα 
επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο στον βαθμό και για όσο διάστημα απαιτείται από το εν λόγω τοπικό δίκαιο. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη της Ρήτρας 14, ειδικότερα της απαίτησης για τον εισαγωγέα των δεδομένων βάσει της 
Ρήτρας 14(ε) να ενημερώνει τον εξαγωγέα των δεδομένων καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αν έχει 
λόγους να πιστεύει ότι υπόκειται ή έχει καταστεί υποκείμενος σε νομοθεσία ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τις 
απαιτήσεις της Ρήτρας 14(α). 
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8.6 Ασφάλεια επεξεργασίας 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων και, κατά τη διάρκεια της διαβίβασης, ομοίως ο εξαγωγέας των δεδομένων 
εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη 
καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση των λόγω δεδομένων (εφεξής 
καλούμενη «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»). Κατά την αξιολόγηση του κατάλληλου 
επιπέδου ασφάλειας, οι Συμβαλλόμενοι λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος της 
εφαρμογής, τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τον σκοπό ή τους σκοπούς της επεξεργασίας, 
καθώς και τους κινδύνους που προκύπτουν από την επεξεργασία για τα υποκείμενα των δεδομένων. 
Οι Συμβαλλόμενοι εξετάζουν ειδικότερα το ενδεχόμενο χρησιμοποίησης κρυπτογράφησης 
ή ψευδωνυμοποίησης, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της διαβίβασης, όταν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας. Σε περίπτωση ψευδωνυμοποίησης, οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες για την απόδοση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένο υποκείμενο 
δεδομένων παραμένουν, στο μέτρο του δυνατού, υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του εξαγωγέα των δεδομένων. 
Ο εισαγωγέας των δεδομένων, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με τις υποχρεώσεις του δυνάμει της 
παρούσας παραγράφου, εφαρμόζει τουλάχιστον τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που καθορίζονται στο 
Παράρτημα II. Ο εισαγωγέας των δεδομένων διενεργεί τακτικούς ελέγχους για να διασφαλίσει ότι τα μέτρα 
αυτά εξακολουθούν να παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας. 

(β) Ο εισαγωγέας των δεδομένων παρέχει στα μέλη του προσωπικού του πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της σύμβασης. Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται 
τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη 
δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. 

(γ) Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όσον αφορά δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον εισαγωγέα των δεδομένων βάσει των παρουσών 
Ρητρών, ο εισαγωγέας των δεδομένων λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. Μόλις λάβει γνώση 
της παραβίασης, ο εισαγωγέας των δεδομένων ενημερώνει επίσης τον εξαγωγέα των δεδομένων χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα στοιχεία του σημείου επικοινωνίας 
από το οποίο μπορούν να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες, την περιγραφή της φύσης της παραβίασης 
(συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατόν, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των 
επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων και των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα), τις ενδεχόμενες συνέπειές της και τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, μέτρων για την άμβλυνση 
ενδεχόμενων δυσμενών συνεπειών της. Όταν και στον βαθμό που δεν είναι δυνατόν να παρασχεθούν όλες 
οι πληροφορίες ταυτόχρονα, στην αρχική γνωστοποίηση περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που είναι 
διαθέσιμες τη δεδομένη στιγμή, ενώ επιπλέον πληροφορίες παρέχονται σε μεταγενέστερο χρόνο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μόλις καταστούν διαθέσιμες. 

(δ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συνεργάζεται με τον εξαγωγέα των δεδομένων και τον επικουρεί ώστε να είναι 
σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, ειδικότερα να 
ενημερώνει την αρμόδια εποπτική αρχή και τα επηρεαζόμενα υποκείμενα των δεδομένων, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο εισαγωγέας των 
δεδομένων. 

8.7 Ευαίσθητα δεδομένα 

Όταν η διαβίβαση αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική 
καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, ή τη συμμετοχή σε 
συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη 
ταυτοποίηση φυσικού προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική 
ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό φυσικού προσώπου, ή δεδομένα που αφορούν ποινικές καταδίκες και 
αδικήματα (εφεξής καλούμενα «ευαίσθητα δεδομένα»), ο εισαγωγέας των δεδομένων εφαρμόζει τους ειδικούς 
περιορισμούς ή/και τις πρόσθετες εγγυήσεις που περιγράφονται στο Παράρτημα I.Β. 
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8.8. Περαιτέρω διαβιβάσεις 

Ο εισαγωγέας των δεδομένων κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτον μόνο βάσει 
καταγεγραμμένων εντολών του εξαγωγέα των δεδομένων. Επιπλέον, τα δεδομένα μπορούν να κοινολογηθούν σε 
τρίτον εγκατεστημένο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης2 (στην ίδια χώρα με τον εισαγωγέα των δεδομένων ή σε 
άλλη τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενη «περαιτέρω διαβίβαση»), μόνον αν ο τρίτος δεσμεύεται ή συμφωνεί να 
δεσμεύεται από τις παρούσες Ρήτρες, υπό την αντίστοιχη Ενότητα, ή αν: 

(i) η περαιτέρω διαβίβαση γίνεται προς χώρα που επωφελείται από απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το 
Άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 η οποία καλύπτει την περαιτέρω διαβίβαση, 

(ii) ο τρίτος εξασφαλίζει με άλλον τρόπο τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 ή 47 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 όσον αφορά την εν λόγω επεξεργασία, 

(iii) η περαιτέρω διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων 
στο πλαίσιο ειδικών διοικητικών, κανονιστικών ή δικαστικών διαδικασιών, ή 

(iv) η περαιτέρω διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των 
δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. 

Κάθε περαιτέρω διαβίβαση προϋποθέτει ότι ο εισαγωγέας των δεδομένων τηρεί όλες τις άλλες εγγυήσεις που 
προβλέπονται στις παρούσες ρήτρες, και ιδίως τον περιορισμό του σκοπού. 

8.9 Τεκμηρίωση και συμμόρφωση 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων ανταποκρίνεται άμεσα και με επάρκεια στα αιτήματα πληροφοριών του 
εξαγωγέα των δεδομένων που σχετίζονται με την επεξεργασία σύμφωνα με τις παρούσες Ρήτρες. 

(β) Οι Συμβαλλόμενοι είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις παρούσες Ρήτρες. Ειδικότερα, 
ο εισαγωγέας των δεδομένων τηρεί κατάλληλη τεκμηρίωση σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας που 
διεξάγονται για λογαριασμό του εξαγωγέα των δεδομένων. 

(γ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων θέτει στη διάθεση του εξαγωγέα των δεδομένων κάθε απαραίτητη πληροφορία 
προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στις παρούσες Ρήτρες και, 
κατόπιν αιτήματος του εξαγωγέα των δεδομένων, επιτρέπει και διευκολύνει τη διενέργεια ελέγχων των 
δραστηριοτήτων επεξεργασίας που καλύπτονται από τις παρούσες Ρήτρες, σε εύλογα τακτά χρονικά 
διαστήματα ή αν υπάρχουν ενδείξεις μη συμμόρφωσης. Όταν αποφασίζει για επανεξέταση ή έλεγχο, 
ο εξαγωγέας των δεδομένων μπορεί να λαμβάνει υπόψη σχετικές πιστοποιήσεις του εισαγωγέα των 
δεδομένων. 

(δ) Ο εξαγωγέας των δεδομένων δύναται να επιλέξει να διενεργήσει τον έλεγχο ο ίδιος ή να τον αναθέσει σε 
ανεξάρτητο ελεγκτή. Οι έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις στους χώρους ή τις φυσικές 
εγκαταστάσεις του εισαγωγέα των δεδομένων και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να διενεργούνται έπειτα από 
εύλογη προθεσμία προειδοποίησης. 

(ε) Οι Συμβαλλόμενοι θέτουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους β) και γ), 
συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων τυχόν ελέγχων, στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής 
κατόπιν αιτήματος. 

Ρήτρα 9 

Χρήση υπεργολάβων επεξεργασίας 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων έχει τη γενική άδεια του εξαγωγέα των δεδομένων να προσλάβει υπεργολάβο 
ή υπεργολάβους επεξεργασίας από κατάλογο που έχει συμφωνηθεί. Ο εισαγωγέας των δεδομένων παρέχει 
ειδική γραπτή ενημέρωση στον εξαγωγέα των δεδομένων για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές σε αυτόν τον 
κατάλογο οι οποίες αφορούν την προσθήκη ή την αντικατάσταση υπεργολάβων επεξεργασίας τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα, παρέχοντας στον εξαγωγέα των δεδομένων επαρκή χρόνο ώστε να μπορεί να 
αντιταχθεί στις εν λόγω αλλαγές πριν από την πρόσληψη του υπεργολάβου ή των υπεργολάβων 
επεξεργασίας. Ο εισαγωγέας των δεδομένων παρέχει στον εξαγωγέα των δεδομένων τις πληροφορίες που 
είναι αναγκαίες, ώστε ο εξαγωγέας των δεδομένων να είναι σε θέση να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης. 

 
 

2 Η Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Συμφωνία ΕΟΧ) προβλέπει την επέκταση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε τρία κράτη ΕΟΧ: την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, καλύπτεται από τη Συμφωνία ΕΟΧ και έχει ενσωματωθεί στο Παράρτημα XI αυτής. 
Συνεπώς, τυχόν κοινολόγηση από τον εισαγωγέα δεδομένων σε τρίτο μέρος εντός του ΕΟΧ δεν προκρίνεται ως περαιτέρω διαβίβαση για 
τους σκοπούς των παρουσών Ρητρών. 
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(β) Όταν ο εισαγωγέας των δεδομένων προσλαμβάνει υπεργολάβο επεξεργασίας για την εκτέλεση 
συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας (εξ ονόματος του εξαγωγέα των δεδομένων), το πράττει μέσω 
γραπτής σύμβασης η οποία προβλέπει, επί της ουσίας, τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία 
των δεδομένων με εκείνες που δεσμεύουν τον εισαγωγέα των δεδομένων βάσει των παρουσών Ρητρών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δικαιώματα τρίτων δικαιούχων, για τα υποκείμενα των δεδομένων.3 Οι 
Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι, με τη συμμόρφωση προς την παρούσα Ρήτρα, ο εισαγωγέας των δεδομένων 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της Ρήτρας 8.8. Ο εισαγωγέας των δεδομένων διασφαλίζει ότι 
ο υπεργολάβος επεξεργασίας συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις στις οποίες υπόκειται ο εισαγωγέας των 
δεδομένων σύμφωνα με τις παρούσες Ρήτρες. 

(γ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων παρέχει στον εξαγωγέα των δεδομένων, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, 
αντίγραφο της συμφωνίας με τον υπεργολάβο επεξεργασίας και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Στον 
βαθμό που είναι αναγκαίο για την προστασία επαγγελματικών απορρήτων ή άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εισαγωγέας των δεδομένων 
δύναται να απαλείψει κείμενο της συμφωνίας πριν από την κοινοποίηση αντιγράφου. 

(δ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων διατηρεί την πλήρη ευθύνη έναντι του εξαγωγέα των δεδομένων όσον αφορά 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του υπεργολάβου επεξεργασίας στο πλαίσιο της σύμβασής του με τον 
εισαγωγέα των δεδομένων. Ο εισαγωγέας των δεδομένων γνωστοποιεί στον εξαγωγέα των δεδομένων τυχόν 
αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του υπεργολάβου επεξεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω 
σύμβασης. 

(ε) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί με τον υπεργολάβο επεξεργασίας όσον αφορά τη ρήτρα τρίτου 
δικαιούχου, βάσει της οποίας, σε περίπτωση που ο εισαγωγέας των δεδομένων έπαυσε να υφίσταται από 
πραγματική ή νομική άποψη ή κατέστη αφερέγγυος, ο εξαγωγέας των δεδομένων έχει το δικαίωμα να 
καταγγείλει τη σύμβαση με τον υπεργολάβο επεξεργασίας και να του δώσει εντολή να διαγράψει ή να 
επιστρέψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

Ρήτρα 10 

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα των δεδομένων σχετικά με οποιοδήποτε 
αίτημα που έλαβε από το υποκείμενο των δεδομένων. Δεν απαντά ο ίδιος στο αίτημα αυτό, εκτός αν έχει 
λάβει σχετική εξουσιοδότηση από τον εξαγωγέα των δεδομένων. 

(β) Ο εισαγωγέας των δεδομένων επικουρεί τον εξαγωγέα των δεδομένων στην εκπλήρωση της υποχρέωσής 
του να απαντά στα αιτήματα των υποκειμένων των δεδομένων που αφορούν την άσκηση των δικαιωμάτων 
τους βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Στο πλαίσιο αυτό, οι Συμβαλλόμενοι καθορίζουν στο Παράρτημα 
II τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, με τα οποία 
παρέχεται η συνδρομή, καθώς και το πεδίο εφαρμογής και την έκταση της απαιτούμενης συνδρομής. 

(γ) Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τις παραγράφους α) και β), ο εισαγωγέας των 
δεδομένων συμμορφώνεται με τις εντολές του εξαγωγέα των δεδομένων. 

Ρήτρα 11 

Μέσα προσφυγής 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων σε διαφανή και εύκολα προσβάσιμη 
μορφή, μέσω ατομικής ειδοποίησης ή μέσω του ιστοτόπου του, σχετικά με το σημείο επικοινωνίας που είναι 
εξουσιοδοτημένο να χειρίζεται τις καταγγελίες. Εξετάζει αμέσως τυχόν καταγγελίες που λαμβάνει από 
υποκείμενο των δεδομένων. 

Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί ότι τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν επίσης να υποβάλλουν 
καταγγελία σε ανεξάρτητο φορέα επίλυσης διαφορών4 χωρίς κόστος για το υποκείμενο των δεδομένων. 
Ενημερώνει τα υποκείμενα των δεδομένων, με τον τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο (α), σχετικά με τον 

 
 

3 Αυτή η απαίτηση δύναται να ικανοποιηθεί από τον υπεργολάβο επεξεργασίας που προσχωρεί στις παρούσες Ρήτρες δυνάμει της 

κατάλληλης Ενότητας, σύμφωνα με τη Ρήτρα 7. 
4 Ο εισαγωγέας δεδομένων δύναται να προσφέρει τη δυνατότητα ανεξάρτητης επίλυσης διαφορών μέσω διαιτητικού οργάνου, μόνο εφόσον 

εδρεύει σε χώρα που έχει επικυρώσει τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης περί αναγνώρισης και εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων. 
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εν λόγω μηχανισμό προσφυγής και ότι δεν υποχρεούνται να κάνουν χρήση του ούτε να ακολουθήσουν μια 
συγκεκριμένη ακολουθία κατά την άσκηση προσφυγής. 

(β) Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του υποκειμένου των δεδομένων και ενός εκ των Συμβαλλομένων όσον 
αφορά τη συμμόρφωση με τις παρούσες Ρήτρες, ο εν λόγω Συμβαλλόμενος καταβάλλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την έγκαιρη φιλική επίλυση του ζητήματος. Οι Συμβαλλόμενοι ενημερώνουν ο ένας τον άλλον 
σχετικά με τις εν λόγω διαφορές και, κατά περίπτωση, συνεργάζονται για την επίλυσή τους. 

(γ) Όταν το υποκείμενο των δεδομένων επικαλείται δικαίωμα τρίτου δικαιούχου σύμφωνα με τη Ρήτρα 3, 
ο εισαγωγέας των δεδομένων αποδέχεται την απόφαση του υποκειμένου των δεδομένων: 

(i) να υποβάλει καταγγελία στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της συνήθους διαμονής ή του τόπου 
εργασίας του υποκειμένου των δεδομένων ή στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με τη Ρήτρα 13, 

(ii) να παραπέμψει τη διαφορά στα αρμόδια δικαστήρια κατά την έννοια της Ρήτρας 18. 

(δ) Οι Συμβαλλόμενοι δέχονται ότι το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να εκπροσωπείται από μη 
κερδοσκοπικό φορέα, οργανισμό ή ένωση υπό τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 80(1) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

(ε) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμμορφώνεται με δεσμευτική απόφαση βάσει του εφαρμοστέου δικαίου της 
ΕΕ ή κράτους μέλους. 

(στ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί ότι η επιλογή του υποκειμένου των δεδομένων δεν θίγει τα 
ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου δικαιώματά του να επιδιώξει μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο. 

Ρήτρα 12 

Ευθύνη 

(α) Κάθε Συμβαλλόμενος ευθύνεται έναντι του έτερου ή των έτερων Συμβαλλομένων για κάθε ζημία που τους 
προκαλεί λόγω οποιασδήποτε παράβασης των παρουσών Ρητρών. 

(β) O εισαγωγέας των δεδομένων ευθύνεται έναντι του υποκειμένου των δεδομένων και το υποκείμενο των 
δεδομένων δικαιούται να λάβει αποζημίωση για κάθε υλική ή μη υλική ζημία που ο εισαγωγέας των 
δεδομένων ή ο υπεργολάβος επεξεργασίας προκαλεί στο υποκείμενο των δεδομένων προσβάλλοντας τα 
δικαιώματα τρίτου δικαιούχου όπως προκύπτουν από τις παρούσες Ρήτρες. 

(γ) Κατά παρέκκλιση της παραγράφου (β), ο εξαγωγέας των δεδομένων ευθύνεται έναντι του υποκειμένου των 
δεδομένων και το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να λάβει αποζημίωση για κάθε υλική ή μη υλική 
ζημία που ο εξαγωγέας των δεδομένων ή ο εισαγωγέας των δεδομένων (ή ο υπεργολάβος επεξεργασίας) 
προκαλεί στο υποκείμενο των δεδομένων προσβάλλοντας τα δικαιώματα τρίτου δικαιούχου όπως 
προκύπτουν από τις παρούσες Ρήτρες. Αυτό ισχύει με την επιφύλαξη της ευθύνης του εξαγωγέα των 
δεδομένων και, όταν ο εξαγωγέας των δεδομένων είναι ο εκτελών την επεξεργασία που ενεργεί εξ ονόματος 
του υπευθύνου επεξεργασίας, της ευθύνης του υπευθύνου επεξεργασίας δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 ή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, κατά περίπτωση. 

(δ) Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι αν ο εξαγωγέας των δεδομένων θεωρηθεί υπεύθυνος βάσει της 
παραγράφου (γ) για ζημίες που προκλήθηκαν από τον εισαγωγέα των δεδομένων (ή τον υπεργολάβο 
επεξεργασίας), δικαιούται να ζητήσει από τον εισαγωγέα των δεδομένων την ανάκτηση μέρους της 
αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην ευθύνη του εισαγωγέα των δεδομένων λόγω της ζημίας. 

(ε) Σε περίπτωση που περισσότεροι από ένας Συμβαλλόμενοι ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο 
υποκείμενο των δεδομένων ως αποτέλεσμα παράβασης των παρουσών Ρητρών, όλοι οι υπεύθυνοι 
Συμβαλλόμενοι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, και το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να 
προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε από τους εν λόγω Συμβαλλομένους. 

(στ) Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι αν ένας Συμβαλλόμενος θεωρηθεί υπεύθυνος δυνάμει της παραγράφου 
(ε), δικαιούται να ζητήσει από τους έτερους Συμβαλλόμενους την ανάκτηση μέρους της αποζημίωσης που 
αντιστοιχεί στην ευθύνη τους λόγω της ζημίας. 

(ζ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν δύναται να επικαλείται τη συμπεριφορά υπεργολάβου επεξεργασίας για να 
απαλλαγεί από την ευθύνη του. 
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Ρήτρα 13 

Εποπτεία 

(α) Όταν ο εξαγωγέας των δεδομένων εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ: η εποπτική αρχή η οποία είναι 
υπεύθυνη να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του εξαγωγέα των δεδομένων με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα I.Γ, ενεργεί ως αρμόδια εποπτική 
αρχή. 

Όταν ο εξαγωγέας των δεδομένων δεν εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ αλλά υπάγεται στο εδαφικό 
πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω 
Κανονισμού και έχει ορίσει εκπρόσωπο δυνάμει του Άρθρου 27 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679: η εποπτική αρχή του κράτους μέλους όπου εδρεύει ο εκπρόσωπος κατά την έννοια του Άρθρου 27 
παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα I.Γ, ενεργεί ως αρμόδια 
εποπτική αρχή. 

Όταν ο εξαγωγέας των δεδομένων δεν εδρεύει σε κράτος μέλος της ΕΕ αλλά υπάγεται στο εδαφικό 
πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σύμφωνα με το Άρθρο 3 παράγραφος 2 του εν λόγω 
Κανονισμού χωρίς, ωστόσο, να χρειάζεται να ορίσει εκπρόσωπο δυνάμει του Άρθρου 27 
παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679: Η εποπτική αρχή ενός από τα κράτη μέλη όπου εδρεύουν 
τα υποκείμενα των δεδομένων των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται δυνάμει των 
παρουσών Ρητρών σε σχέση με προσφορά αγαθών και υπηρεσιών σε αυτά ή των οποίων η συμπεριφορά 
παρακολουθείται, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα I.Γ, ενεργεί ως αρμόδια εποπτική αρχή. 

(β) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να αποδέχεται την αρμοδιότητα της αρμόδιας εποπτικής αρχής και 
να συνεργάζεται μαζί της σε όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
παρούσες Ρήτρες. Ειδικότερα, ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να απαντά σε αιτήματα 
πληροφοριών, να υποβάλλεται σε ελέγχους και να συμμορφώνεται με τα μέτρα που θεσπίζει η εποπτική 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων διορθωτικών και αντισταθμιστικών μέτρων. Παρέχει στην εποπτική αρχή 
γραπτή επιβεβαίωση ότι έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα. 

ΜΕΡΟΣ III—ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ 

Ρήτρα 14 

Τοπική νομοθεσία και πρακτικές που επηρεάζουν τη συμμόρφωση με τις Ρήτρες 

(α) Οι Συμβαλλόμενοι εγγυώνται ότι δεν έχουν λόγο να πιστεύουν ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές της τρίτης 
χώρας προορισμού που εφαρμόζονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον 
εισαγωγέα των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων κοινολόγησης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή μέτρων που επιτρέπουν την πρόσβαση από δημόσιες αρχές, εμποδίζουν τον 
εισαγωγέα των δεδομένων να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των παρουσών Ρητρών. Αυτό 
βασίζεται στο σκεπτικό ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές που σέβονται την ουσία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών και δεν υπερβαίνουν όσα είναι αναγκαία και αναλογικά σε μια δημοκρατική 
κοινωνία για τη διασφάλιση ενός από τους σκοπούς που απαριθμούνται στο Άρθρο 23(1) του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παρούσες Ρήτρες. 

(β) Οι Συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι, κατά την παροχή της εγγύησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), 
έλαβαν δεόντως υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

(i) τις ειδικές περιστάσεις της διαβίβασης, συμπεριλαμβανομένου του μήκους της αλυσίδας επεξεργασίας, 
του αριθμού των εμπλεκόμενων παραγόντων και των διαύλων διαβίβασης που χρησιμοποιήθηκαν, τις 
σκοπούμενες περαιτέρω διαβιβάσεις, τον τύπο του αποδέκτη, τον σκοπό της επεξεργασίας, τις 
κατηγορίες και τον μορφότυπο των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον οικονομικό 
τομέα στον οποίο πραγματοποιείται η διαβίβαση, τη θέση αποθήκευσης των διαβιβαζόμενων δεδομένων, 

(ii) τη νομοθεσία και τις πρακτικές της τρίτης χώρας προορισμού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
απαιτούν την κοινολόγηση δεδομένων σε δημόσιες αρχές ή επιτρέπουν την πρόσβαση των εν λόγω 
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αρχών, που είναι σχετικές δεδομένων των ειδικών περιστάσεων της διαβίβασης, και τους ισχύοντες 
περιορισμούς και εγγυήσεις5, 

(iii) τυχόν σχετικές συμβατικές, τεχνικές ή οργανωτικές εγγυήσεις που έχουν θεσπιστεί συμπληρωματικά 
προς τις εγγυήσεις δυνάμει των παρουσών Ρητρών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που 
εφαρμόζονται κατά τη διαβίβαση, και για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη 
χώρα προορισμού. 

(γ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων εγγυάται ότι, κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης βάσει της παραγράφου (β), 
κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει στον εξαγωγέα των δεδομένων τις σχετικές πληροφορίες 
και συμφωνεί ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον εξαγωγέα των δεδομένων για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις παρούσες Ρήτρες. 

(δ) Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να τεκμηριώνουν την αξιολόγηση βάσει της παραγράφου (β) και να τη θέτουν 
στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος. 

(ε) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα των δεδομένων σε περίπτωση 
που, αφού συμφωνήσει με τις παρούσες Ρήτρες και για τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, έχει λόγους να 
πιστεύει ότι υπόκειται ή έχει καταστεί υποκείμενος σε νομοθεσία ή πρακτικές που δεν συνάδουν με τις 
απαιτήσεις της παραγράφου (α), μεταξύ άλλων κατόπιν αλλαγής της νομοθεσίας στην τρίτη χώρα, ή σε μέτρο 
(όπως αίτημα κοινολόγησης) που υποδεικνύει την εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας στην πράξη η οποία 
δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της παραγράφου (α). 

(στ) Μετά τη γνωστοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (ε) ή αν ο εξαγωγέας των δεδομένων έχει άλλως λόγους 
να πιστεύει ότι ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν μπορεί πλέον να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του στο 
πλαίσιο των παρουσών Ρητρών, ο εξαγωγέας των δεδομένων προσδιορίζει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα 
(π.χ. τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας) που πρέπει να 
ληφθούν από τον εξαγωγέα ή/και τον εισαγωγέα των δεδομένων για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Ο εξαγωγέας των δεδομένων αναστέλλει τη διαβίβαση δεδομένων, αν κρίνει ότι δεν μπορούν να 
διασφαλιστούν οι κατάλληλες εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτή ή αν λάβει σχετική εντολή από την αρμόδια 
εποπτική αρχή. Στην περίπτωση αυτή, ο εξαγωγέας των δεδομένων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, 
στον βαθμό που αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των παρουσών Ρητρών. 
Εάν η σύμβαση αφορά περισσότερους από δύο Συμβαλλόμενους, ο εξαγωγέας των δεδομένων μπορεί να 
ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα καταγγελίας μόνο σε σχέση με τον οικείο Συμβαλλόμενο, εκτός αν 
οι Συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης δυνάμει της 
παρούσας Ρήτρας, εφαρμόζεται η Ρήτρα 16(δ) και (ε). 

Ρήτρα 15 

Υποχρεώσεις του εισαγωγέα των δεδομένων σε περίπτωση πρόσβασης από δημόσιες αρχές 

15.1 Γνωστοποίηση 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα των δεδομένων και, αν είναι 
δυνατόν, το υποκείμενο των δεδομένων (αν είναι αναγκαίο με τη συνδρομή του εξαγωγέα των δεδομένων) 
σε περίπτωση που: 

(i) λάβει νομικά δεσμευτικό αίτημα δημόσιας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού για την κοινολόγηση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διαβιβάζονται σύμφωνα με τις παρούσες Ρήτρες. Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνει 

 
 

5 Όσον αφορά τον αντίκτυπο ανάλογων νόμων και πρακτικών στη συμμόρφωση με τις παρούσες Ρήτρες, διάφορα στοιχεία μπορούν να 

θεωρηθούν μέρος μιας συνολικής αξιολόγησης. Στα εν λόγω στοιχεία ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σχετική και τεκμηριωμένη πρακτική 
εμπειρία με προηγούμενες περιπτώσεις αιτημάτων για κοινολόγηση από δημόσιες αρχές, ή η απουσία τέτοιων αιτημάτων, με κάλυψη που 
αντιστοιχεί σε ένα επαρκώς αντιπροσωπευτικό χρονικό πλαίσιο. Αυτό αφορά ιδίως εσωτερικά αρχεία ή άλλη τεκμηρίωση που καταρτίζεται 
σε διαρκή βάση σύμφωνα με τη δέουσα επιμέλεια και πιστοποιείται σε ανώτερο διαχειριστικό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
νομικώς δυνατή η κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών σε τρίτα μέρη. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται αυτή η πρακτική 
εμπειρία για να συναχθεί ότι δεν θα υπάρξουν κωλύματα με τη συμμόρφωση του εισαγωγέα δεδομένων με τις παρούσες Ρήτρες, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν ως ερείσματα άλλα σχετικά, αντικειμενικά στοιχεία και εναπόκειται στους Συμβαλλόμενους να καθορίσουν αν αυτά τα 
στοιχεία συνδιαθέτουν επαρκή βαρύτητα, όσον αφορά την αξιοπιστία και τον βαθμό αντιπροσωπευτικότητας, για να υποστηρίξουν το εν 
λόγω συμπέρασμα. Συγκεκριμένα, οι Συμβαλλόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη αν η πρακτική εμπειρία τους επιβεβαιώνεται και δεν 
διαψεύδεται από δημοσίως διαθέσιμες ή άλλως προσβάσιμες αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ή την απουσία αιτημάτων 
στον ίδιο τομέα ή/και την εφαρμογή του νόμου επί του πρακτέου, όπως νομολογία και εκθέσεις από ανεξάρτητα εποπτικά όργανα. 
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πληροφορίες σχετικά με τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, την αιτούσα αρχή, τη νομική 
βάση του αιτήματος και την παρασχεθείσα απάντηση, ή 

(ii) λάβει γνώση τυχόν άμεσης πρόσβασης των δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται δυνάμει των παρουσών Ρητρών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού. 
Η εν λόγω γνωστοποίηση περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή του ο εισαγωγέας. 

(β) Αν απαγορεύεται στον εισαγωγέα των δεδομένων να ενημερώσει τον εξαγωγέα των δεδομένων ή/και το 
υποκείμενο των δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, ο εισαγωγέας των δεδομένων 
συμφωνεί να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει την άρση της απαγόρευσης, με σκοπό την 
κοινοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών και το συντομότερο δυνατόν. Ο εισαγωγέας των 
δεδομένων συμφωνεί να τεκμηριώνει τις προσπάθειές του ώστε να είναι σε θέση να τις αποδείξει κατόπιν 
αιτήματος του εξαγωγέα των δεδομένων. 

(γ) Όταν επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να 
παρέχει στον εξαγωγέα των δεδομένων, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, 
όσο το δυνατόν περισσότερες σχετικές πληροφορίες σχετικά με τα παραληφθέντα αιτήματα (ειδικότερα, τον 
αριθμό των αιτημάτων, το είδος των ζητούμενων δεδομένων, την αιτούσα αρχή ή αρχές, το αν τα αιτήματα 
έχουν αμφισβητηθεί και την έκβαση των εν λόγω αμφισβητήσεων κ.λπ.). 

(δ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να διατηρεί τις πληροφορίες σύμφωνα με τις παραγράφους (α) έως 
(γ) κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και να τις θέτει στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν 
αιτήματος. 

(ε) Οι παράγραφοι (α) έως (γ) δεν θίγουν την υποχρέωση του εισαγωγέα των δεδομένων σύμφωνα με τη Ρήτρα 
14(ε) και τη Ρήτρα 16 να ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα των δεδομένων σε περίπτωση που δεν είναι σε 
θέση να συμμορφωθεί με τις εν λόγω Ρήτρες. 

15.2 Έλεγχος της νομιμότητας και ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να ελέγχει τη νομιμότητα του αιτήματος κοινολόγησης, ειδικότερα το 
αν παραμένει εντός των ορίων των εξουσιών της αιτούσας δημόσιας αρχή, και να αμφισβητεί το αίτημα, αν, 
μετά από προσεκτική αξιολόγηση, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να θεωρηθεί ότι το 
αίτημα είναι παράνομο βάσει της νομοθεσίας της χώρας προορισμού, των εφαρμοστέων υποχρεώσεων βάσει 
του διεθνούς δικαίου και των αρχών της διεθνούς αβροφροσύνης. Ο εισαγωγέας των δεδομένων, υπό τους 
ίδιους όρους, αξιοποιεί τις δυνατότητες προσφυγής. Κατά την αμφισβήτηση ενός αιτήματος, ο εισαγωγέας 
των δεδομένων ζητεί τη λήψη προσωρινών μέτρων με σκοπό την αναστολή των αποτελεσμάτων του 
αιτήματος έως ότου η αρμόδια δικαστική αρχή αποφανθεί επί της ουσίας του αιτήματος. Δεν γνωστοποιεί τα 
ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έως ότου αυτό απαιτηθεί σύμφωνα με τους εφαρμοστέους 
διαδικαστικούς κανόνες. Αυτές οι απαιτήσεις δεν θίγουν τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα των δεδομένων 
δυνάμει της Ρήτρας 14(ε). 

(β) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να τεκμηριώνει τη νομική του αξιολόγηση και κάθε αμφισβήτηση 
αιτήματος κοινολόγησης και, στον βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού, να 
καθιστά την εν λόγω τεκμηρίωση διαθέσιμη στον εξαγωγέα των δεδομένων. Επίσης, ο εισαγωγέας των 
δεδομένων θέτει την εν λόγω τεκμηρίωση και στη διάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής κατόπιν αιτήματος. 

(γ) Ο εισαγωγέας των δεδομένων συμφωνεί να παρέχει τις ελάχιστες επιτρεπόμενες πληροφορίες όταν απαντά 
σε αίτημα κοινολόγησης, βάσει εύλογης ερμηνείας του αιτήματος. 

ΜΕΡΟΣ IV—ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ρήτρα 16 

Μη συμμόρφωση με τις ρήτρες και καταγγελία 

(α) Ο εισαγωγέας των δεδομένων ενημερώνει αμέσως τον εξαγωγέα των δεδομένων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσής του με τις παρούσες Ρήτρες, για οποιονδήποτε λόγο. 

(β) Αν ο εισαγωγέας των δεδομένων παραβεί τις παρούσες Ρήτρες ή δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις 
παρούσες Ρήτρες, ο εξαγωγέας των δεδομένων αναστέλλει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
στον εισαγωγέα των δεδομένων έως ότου διασφαλιστεί ξανά η συμμόρφωση ή καταγγελθεί η σύμβαση. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη της Ρήτρας 14(στ). 
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(γ) Ο εξαγωγέας των δεδομένων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, στον βαθμό που αφορά την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις παρούσες Ρήτρες, όταν: 

(i) ο εξαγωγέας των δεδομένων έχει αναστείλει τη διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
εισαγωγέα των δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο (β) και η συμμόρφωση με τις παρούσες Ρήτρες 
δεν αποκαταστάθηκε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μήνα από 
την ημερομηνία της αναστολής, 

(ii) ο εισαγωγέας των δεδομένων διαπράττει σοβαρή ή διαρκή παράβαση των παρουσών Ρητρών ή 
(iii) ο εισαγωγέας των δεδομένων δεν συμμορφώνεται με δεσμευτική απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου 

ή εποπτικής αρχής όσον αφορά τις υποχρεώσεις του βάσει των παρουσών Ρητρών. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενημερώνει την αρμόδια εποπτική αρχή σχετικά με την εν λόγω μη 
συμμόρφωση. Σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά περισσότερους από δύο Συμβαλλομένους, 
ο εξαγωγέας των δεδομένων μπορεί να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα καταγγελίας μόνο σε σχέση με τον 
οικείο Συμβαλλόμενο, εκτός αν οι Συμβαλλόμενοι έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. 

(δ) Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είχαν διαβιβαστεί πριν από την καταγγελία της σύμβασης δυνάμει 
της παραγράφου (γ) επιστρέφονται αμέσως, κατ’ επιλογή του εξαγωγέα των δεδομένων, στον εξαγωγέα των 
δεδομένων ή διαγράφονται στο σύνολό τους. Το ίδιο ισχύει για τυχόν αντίγραφα των δεδομένων. 
Ο εισαγωγέας των δεδομένων πιστοποιεί τη διαγραφή των δεδομένων στον εξαγωγέα των δεδομένων. Έως 
ότου τα δεδομένα διαγραφούν ή επιστραφούν, ο εισαγωγέας των δεδομένων εξακολουθεί να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις παρούσες Ρήτρες. Σε περίπτωση τοπικού δικαίου στο οποίο υπόκειται ο εισαγωγέας των 
δεδομένων και το οποίο απαγορεύει την επιστροφή ή τη διαγραφή των διαβιβαζόμενων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο εισαγωγέας των δεδομένων εγγυάται ότι θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη 
συμμόρφωση με τις παρούσες Ρήτρες και θα επεξεργάζεται τα δεδομένα μόνο στον βαθμό και για όσο 
διάστημα απαιτείται από το εν λόγω τοπικό δίκαιο. 

(ε) Κάθε Συμβαλλόμενος δύναται να ανακαλέσει τη συμφωνία του να δεσμεύεται από τις παρούσες Ρήτρες, όταν 
i) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 45 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 που καλύπτει τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην οποία εφαρμόζονται 
οι παρούσες Ρήτρες ή ii) ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 καθίσταται μέρος του νομικού πλαισίου της χώρας 
στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Αυτό δεν θίγει άλλες υποχρεώσεις που 
εφαρμόζονται στην εκάστοτε επεξεργασία δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. 

Ρήτρα 17 

Εφαρμοστέο δίκαιο 

Οι παρούσες Ρήτρες διέπονται από το δίκαιο ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο 
αυτό προβλέπει δικαιώματα τρίτων δικαιούχων. Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι αυτό θα είναι το δίκαιο της 
Ιρλανδίας. 

Ρήτρα 18 

Επιλογή δικαστηρίου και δικαιοδοσίας 

(α) Κάθε διαφορά που προκύπτει από τις παρούσες Ρήτρες επιλύεται από τα δικαστήρια κράτους μέλους της ΕΕ. 
(β) Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι αυτά θα είναι τα δικαστήρια της Ιρλανδίας. 
(γ) Το υποκείμενο των δεδομένων δύναται να κινήσει επίσης νομικές διαδικασίες κατά του εξαγωγέα ή/και του 

εισαγωγέα των δεδομένων ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους στο οποίο το υποκείμενο των 
δεδομένων έχει τη συνήθη διαμονή του. 

(δ) Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν να αποδέχονται την αρμοδιότητα των δικαστηρίων αυτών. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 
Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Εξαγωγέας ή εξαγωγείς δεδομένων:  

1. Όνομα: Όπως ταυτοποιείται στη Συμφωνία και στην παρούσα Πρόσθετη Πράξη 

Διεύθυνση: Σύμφωνα με τα αρχεία εξυπηρέτησης πελατών της Esri 

Ονοματεπώνυμο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας: Σύμφωνα με τα 
αρχεία εξυπηρέτησης πελατών της Esri 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται δυνάμει των παρουσών 
Ρητρών: Διαδικτυακές Υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομής και διατήρησης που παρέχονται από την 
Esri στον Πελάτη 

Υπογραφή και ημερομηνία: Η υπογραφή κάθε συμβαλλομένου στην Πρόσθετη Πράξη θα θεωρείται 
υπογραφή για τις παρούσες Ρήτρες. 

Ρόλος (υπεύθυνος επεξεργασίας/εκτελών την επεξεργασία): Υπεύθυνος επεξεργασίας 

Εισαγωγείς δεδομένων: 

1. Όνομα: Environmental Systems Research Institute, Inc. («Esri») 

Διεύθυνση: 380 New York Street, Redlands, CA 92373, USA 

Ονοματεπώνυμο, θέση και στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επικοινωνίας: Chief Information 
Security Officer, privacy@esri.com 

Δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δεδομένα τα οποία διαβιβάζονται δυνάμει των παρουσών 
Ρητρών: Διαδικτυακές Υπηρεσίες και υπηρεσίες συνδρομής και διατήρησης που παρέχονται από την 
Esri στον Πελάτη 

Υπογραφή και ημερομηνία: Η υπογραφή κάθε συμβαλλομένου στην Πρόσθετη Πράξη θα θεωρείται 
υπογραφή για τις παρούσες Ρήτρες. 

Ρόλος (υπεύθυνος επεξεργασίας/εκτελών την επεξεργασία): Εκτελών την επεξεργασία 

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ 

Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων για τα οποία γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα 

Άτομα για τα οποία παρέχονται δεδομένα στην Esri μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
συνδρομής και διατήρησης από τον Πελάτη (ή κατόπιν οδηγιών του) ή από τους Τελικούς Χρήστες του 
Πελάτη, στους οποίους ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές και Τελικοί 
Χρήστες του Πελάτη. 

Κατηγορίες διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Δεδομένα σχετικά με άτομα που παρέχονται στην Esri μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών συνδρομής και διατήρησης, από τον Πελάτη (ή κατόπιν οδηγιών του) ή από τους Τελικούς 
Χρήστες του Πελάτη. 
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Διαβιβαζόμενα ευαίσθητα δεδομένα (κατά περίπτωση) και εφαρμοζόμενοι περιορισμοί ή εγγυήσεις 
που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη φύση των δεδομένων και των ενεχόμενων κινδύνων, όπως για 
παράδειγμα ο αυστηρός περιορισμός του σκοπού, οι περιορισμοί πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης 
της πρόσβασης μόνο για το προσωπικό που έχει παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση), η τήρηση 
αρχείου πρόσβασης στα δεδομένα, οι περιορισμοί για περαιτέρω διαβιβάσεις ή επιπρόσθετα μέτρα 
ασφάλειας. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο ο Πελάτης (και όχι η Esri) έχει πλήρη γνώση και έλεγχο όσον αφορά τα 
δεδομένα που παρέχονται στην Esri μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών συνδρομής και 
διατήρησης, η Esri μεταχειρίζεται όλα τα Δεδομένα Πελάτη σύμφωνα με τα πρότυπα των ευαίσθητων 
δεδομένων παρέχοντας τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που περιγράφονται στο Παράρτημα II. Ο Πελάτης 
είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της καταλληλότητας των εν λόγω μέτρων για τις συγκεκριμένες 
κατηγορίες δεδομένων που παρέχονται στην Esri μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών 
συνδρομής και διατήρησης. 

Η συχνότητα της διαβίβασης (π.χ. αν τα δεδομένα διαβιβάζονται εφάπαξ ή σε διαρκή βάση) 

Η συχνότητα της διαβίβασης εξαρτάται από τη συχνότητα με την οποία ο Πελάτης παρέχει τα Δεδομένα 
Προσωπικού Χαρακτήρα στην Esri μέσω των Διαδικτυακών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών συνδρομής και 
διατήρησης. Οι διαβιβάσεις αναμένεται να διενεργούνται εφάπαξ ή/και σε διαρκή βάση. 

Φύση της επεξεργασίας 

Η χωρική ανάλυση που επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων λειτουργιών ανάλογα με τις επιλεγμένες 
ρυθμίσεις και τις ενέργειες που εκτελεί ο Πελάτης: συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δόμηση, αποθήκευση 
προσαρμογή ή μετατροπή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση μέσω μετάδοσης, 
διάδοση ή άλλως διάθεση, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή. 

Σκοπός ή σκοποί της διαβίβασης δεδομένων και της περαιτέρω επεξεργασίας 

Η Esri θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο παροχής των Διαδικτυακών 
Υπηρεσιών και των υπηρεσιών συνδρομής και διατήρησης στον Πελάτη σύμφωνα με τη Συμφωνία. 

Η περίοδος για την οποία θα διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή, αν αυτό δεν είναι 
δυνατό, τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστεί αυτή η περίοδος 

Η περίοδος για την οποία θα διατηρηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εξαρτάται από τη διάρκεια 
της επεξεργασίας όπως προσδιορίζεται από τον Πελάτη και τις πρόσθετες εντολές του Πελάτη. 

Για διαβιβάσεις σε (υπεργολάβους) εκτελούντες την επεξεργασία, να καθορίζεται επίσης το 
αντικείμενο, η φύση και η διάρκεια της επεξεργασίας 

Υπηρεσίες cloud και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης με επεξεργασία ίδιας φύσης και διάρκειας όπως 
περιγράφεται ανωτέρω. 

Γ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

Όπως ισχύει σύμφωνα με τη Ρήτρα 13 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

Η Esri θα διατηρεί διαχειριστικές, φυσικές και τεχνικές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ασφάλειας, 
της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που μεταφορτώνονται στις 
Υπηρεσίες ArcGIS Online και στις υπηρεσίες συνδρομής και διατήρησης, όπως περιγράφεται στην Τεκμηρίωση 
για την Ασφάλεια και την Ιδιωτική Ζωή που ισχύει για τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες ArcGIS Online και τις 
υπηρεσίες συνδρομής και διατήρησης, οι οποίες αγοράστηκαν από τον εξαγωγέα δεδομένων, όπως 
ενημερώνονται κατά διαστήματα και είναι προσβάσιμες μέσω της διεύθυνσης 
https://trust.arcgis.com/en/security/security-overview.htm ή άλλως καθίστανται εύλογα διαθέσιμες από την Esri. 
 

Α. Τεχνικά μέτρα για τις υπηρεσίες της ArcGIS Online. Η Esri εφάρμοσε τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα για τις 
παραπάνω υπηρεσίες της ArcGIS Online: 

 

i. Για τα δεδομένα Πελατών χρησιμοποιείται ο προηγμένης τεχνολογίας αλγόριθμος κρυπτογράφησης 
και η παραμετροποίησή του (π.χ. μήκος κλειδιού, τρόπος λειτουργίας, κατά περίπτωση) σε 
αποθήκευση. 

ii. Η ισχύς της κρυπτογράφησης λαμβάνει υπόψη τη χρονική περίοδο κατά την οποία πρέπει να 
διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των κρυπτογραφημένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

iii. Ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης εφαρμόζεται από άρτια συντηρημένο λογισμικό, η συμμόρφωση του 
οποίου προς την προδιαγραφή του αλγορίθμου που επιλέχθηκε έχει επαληθευτεί με πιστοποίηση. 

iv. Πραγματοποιείται αξιόπιστη διαχείριση των κλειδιών (όσον αφορά τη δημιουργία, τη χορήγηση, την 
αποθήκευση, τη σύνδεσή τους με την ταυτότητα ενός προοριζόμενου παραλήπτη και την ανάκλησή τους). 

v. Η ArcGIS Online επιτρέπει στον Πελάτη (εξαγωγέας δεδομένων) να ψευδωνυμοποιήσει τα πεδία 
(π.χ. διαπιστευτήρια χρήστη) με τέτοιο τρόπο ώστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να μην 
μπορούν πλέον να αποδοθούν σε ένα συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων, ούτε να 
χρησιμοποιηθούν για να διαφοροποιήσουν το υποκείμενο των δεδομένων από μια μεγαλύτερη 
ομάδα, χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών που διατηρούνται και ελέγχονται αποκλειστικά από 
τον Πελάτη (εξαγωγέας δεδομένων), για τις οποίες ο Πελάτης (εξαγωγέας δεδομένων) διατηρεί τον 
αποκλειστικό έλεγχο του αλγορίθμου ή του αποθετηρίου που επιτρέπει την απο-ανωνυμοποίηση 
χρησιμοποιώντας πρόσθετες πληροφορίες.  

vi. Η ArcGIS Online υποστηρίζει βέλτιστες πρακτικές για τα πρωτόκολλα κρυπτογράφησης κατά τη 
μεταφορά. 

vii. Χρησιμοποιείται μια αξιόπιστη αρχή πιστοποίησης και υποδομή δημόσιου κλειδιού. 
viii. Χρησιμοποιούνται ειδικά, προηγμένης τεχνολογίας μέτρα προστασίας κατά ενεργητικών και 

παθητικών επιθέσεων. 
ix. Έχει αποκλειστεί η ύπαρξη κερκόπορτων (σε υλικό ή λογισμικό). 
x. Η ArcGIS Online μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ArcGIS Enterprise σε μια 

διαμόρφωση που επιτρέπει στον Πελάτη (εξαγωγέας δεδομένων) να αποθηκεύει και να διαχειρίζεται 
τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Πελάτη (εξαγωγέας 
δεδομένων) χωρίς να τα μεταφέρει σε τρίτη χώρα, ενώ ένας εξαγωγέας δεδομένων επεξεργάζεται 
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με τέτοιο τρόπο ώστε να χωρίζονται σε δύο ή περισσότερα μέρη 
και το μέρος που μεταφέρεται στην τρίτη χώρα να μην μπορεί πλέον να ερμηνευτεί ή να αποδοθεί σε 
συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση πρόσθετων πληροφοριών υπό τον έλεγχο 
του Πελάτη (εξαγωγέας δεδομένων). 

 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά μέτρα μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://trust.arcgis.com/en/documents/ 

 

Β. Οργανωτικά και συμβατικά μέτρα 
 

i. Οι προσπάθειες που καταβάλλει η Esri σε θέματα απορρήτου περιγράφονται στη διεύθυνση 
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview. 

ii. Η Esri δεσμεύεται να χειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τη Δήλωση 
Απορρήτου (διατίθεται εδώ: https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-statement) και 
τη Συμπληρωματική δήλωση απορρήτου για Προϊόντα & Υπηρεσίες της Esri (διατίθεται εδώ: 
https://www.esri.com/enus/privacy/privacy-statements/privacy-supplement). 

https://trust.arcgis.com/en/security/security-overview.htm
https://trust.arcgis.com/en/documents/
https://www.esri.com/en-us/privacy/overview
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-statement
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-supplement
https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-statements/privacy-supplement
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iii. Η Esri παρέχει μια Πρόσθετη Πράξη για την Επεξεργασία Δεδομένων που περιέχει τυπικές συμβατικές 
ρήτρες, η οποία διατίθεται εδώ: https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr. 

iv. Η Esri διατηρεί και εφαρμόζει μια εσωτερική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Πληροφοριών που 
απαιτεί από τους υπαλλήλους της να προστατεύουν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα στα οποία 
έχουν πρόσβαση. 

v. Η Esri διατηρεί μια Πολιτική Εταιρικής Ασφάλειας που αφορά τους ελέγχους πρόσβασης και τα μέτρα 
εταιρικής ασφαλείας. 
 

Γ. Εφαρμογή Περαιτέρω Απαιτήσεων και Δικαίωμα Πρόωρης Καταγγελίας. Εάν οι εποπτικές αρχές 
εφαρμόσουν περαιτέρω απαιτήσεις και μέτρα σχετικά με τη διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
στις ΗΠΑ, η Esri θα τροποποιήσει αυτήν την Πρόσθετη Πράξη ώστε να πληροί τις πρόσθετες απαιτήσεις. Εάν 
η Esri δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις πρόσθετες απαιτήσεις, ο Πελάτης θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη 
Συμφωνία για λόγους ευκολίας (χωρίς τέλος καταγγελίας ή ποινή), εφόσον ειδοποιήσει εγγράφως την Esri. 

https://www.esri.com/en-us/privacy/privacy-gdpr
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