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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ιατρικός Σύλλογος
Ηρακλείου (Ι.Σ.Η.) , που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης , επι της οδού Κριτοβουλίδου 19
και εκπροσωπείται νόμιμα , για τη συμμόρφωση του Νομικού Προσώπου και των
ιδιωτικών φορέων παροχής ιατρικών υπηρεσιών εντός της περιφέρειας ευθύνης του με
τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της
Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα , 2016/679 (GDPR)»

ΚΑΛΕΙ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
όπως καταθέσει οικονομική προσφορά για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών προς τον ΙΣΗ ως Ν.Π.Δ.Δ , αλλά και τα μέλη του με επιδιωκόμενο σκοπό τη
συμμόρφωση του Ι.Σ.Η και των υπόχρεων μελών του με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό
Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
Ο Ι.Σ.Η τη δεδομένη χρονική στιγμή απαριθμεί 2.196 εγγεγραμμένα τακτικά μέλη ,
51 εγγεγραμμένα μέλη ειδικού μητρώου , 53 νομικά πρόσωπα παροχής Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας , καθώς και 4 Ιδιωτικές Κλινικές.
Οι προσφορές και οι προτάσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με τα μέλη μας θα
πρέπει να περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά είδος των μονάδων
παροχής υπηρεσιών υγείας , ήτοι ξεχωριστά για κλινικά ιατρεία , για διαγνωστικά
εργαστήρια , για ιδιωτικά πολυιατρεία , για ιδιωτικές κλινικές και για ιδιωτικές Μονάδες
Ημερήσιας Νοσηλείας. Επισημαίνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο , ότι οι σχετικές με τα
υπόχρεα μέλη μας προσφορές δεν είναι δεσμευτικές για αυτά και ότι εναπόκειται στη
διακριτική τους ευχέρεια εάν θα επιλέξουν να συνεργαστούν με αυτόν ή με κάποιον άλλο
σύμβουλο της επιλογής τους.
Όπως προαναφέρθηκε , σκοπός της παρούσης προσκλήσεως είναι η υποβολή
προτάσεων και οικονομικών προσφορών με σκοπό τη συμμόρφωση του Ι.Σ.Η και των
υπόχρεων μελών του με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Φυσικών
Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν για το σκοπό αυτό , θα πρέπει να
περιλαμβάνουν , ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς τα κάτωθι :
1. Κατάρτιση Αρχείου Επεξεργασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 30 του
ΓΚΠΔ , στο οποίο θα αποτυπώνονται οι επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που εκτελεί
ο ΙΣΗ ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή ως Εκτελών την Επεξεργασία.
2. Μελέτη εκτίμησης αποκλίσεων (Gap Analysis) στην οποία θα αποτυπώνεται το ισχύον
επίπεδο συμμόρφωσης του Ι.Σ.Η. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και θα
εντοπίζονται οι αποκλίσεις.
3. Καταγραφή προτεινόμενων ενεργειών για την συμμόρφωση του Ι.Σ.Η. με τις διατάξεις
του Κανονισμού.
4. Εκπαίδευση προσωπικού Ι.Σ.Η για την εφαρμογή και τήρηση του κανονισμού κατά την
εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
5. Εκπαίδευση και κατάρτιση του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) , τον οποίο
θα επιλέξει το Δ.Σ του Ι.Σ.Η καθ’ εφαρμογή του Άρ. 37 του Κανονισμού.
6. Μελέτη εκτίμησης αντικτύπου εφόσον χρειάζεται σχετικά με την προστασία δεδομένων
(Data Protection Impact Assessment).
7. Πρόταση για σύνταξη των αναγκαίων πολιτικών , διαδικασιών , συμβάσεων ή/και
τροποποίηση υφιστάμενων συναφών κειμένων , στο βαθμό που απαιτείται για το σκοπό
συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.
8. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτάσεων.
9. Τεχνική προσφορά με ανάλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τον ενδιαφερόμενο.
10. Πληροφορίες και άλλα στοιχεία σε σχέση με την εμπειρία και την κατάρτιση του
ενδιαφερόμενου.
11. Αναλυτική οικονομική προσφορά για το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
12. Μελέτη τρωτότητας φυσικών εγκαταστάσεων , όσο αφορά την προστασία των
προσωπικών δεδομένων, από φυσικά συμβάντα ή απειλές
13.Αναλυτική καταγραφή και χαρτογράφηση των προσωπικών δεδομένων (Data Mapping)
14. Τελική αναφορά και σχεδιασμός πλάνου ενεργειών και σχεδίου δράσης, προς
συμμόρφωση με το GDPR (Compliance Plan)
15. Διασφάλιση τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων.
16. Επανεξέταση του τρόπου λήψης και καταγραφής της συγκατάθεσης και συμμόρφωσης
με τον Κανονισμό.
17. Έλεγχος και εφαρμογή κατάλληλων συστημάτων διαχείρισης παραβιάσεων δεδομένων,
διαδικασιών και μηχανισμών εντοπισμού τους (insident response plan). (Διευκρινίζεται ότι
η προμήθεια λογισμικού και η υλοποίηση τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας που
αφορούν αποκλειστικά τα πληροφοριακά συστήματα του Ι.Σ.Η. δεν εμπίπτουν στο
αντικείμενο του παρόντος έργου.)
18. Προετοιμασία για την επιθεώρηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης (σύμφωνα με τις
πρόνοιες των άρθρων 42 και 43 του GDPR).
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Επιτροπή , η οποία θα ορισθεί από το
Δ.Σ του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου για αυτό το σκοπό.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου δεν αναλαμβάνει δέσμευση ή υποχρέωση με την
παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος έναντι οποιουδήποτε τρίτου ή τρίτων που θα
υποβάλουν προτάσεις για την ανάληψη έργου και επιφυλάσσεται να λάβει ελεύθερα τις

αποφάσεις του και κατά την απόλυτη κρίση του , προκειμένου να διαφυλάξει την
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των μελών του σύμφωνα με την άποψη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
Σε ουδεμία περίπτωση γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα υπέρ των υπολοίπων
υποψηφίων που μετέχουν στην πρόταση για αποζημίωση ή άλλη ικανοποίηση εις βάρος
του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου.
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν προς τον Ι.Σ.Η. , το αργότερο
μέχρι την Τρίτη 29/5/2018 και ώρα 13:00 , ώστε να τεθούν υπόψη του Δ.Σ του Ι.Σ.Η.

Για τον Ι.Σ.Η.
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