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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ανάμεσα στο: 

- Δήμο Δράμας ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, που εδρεύει στη Δράμα, οδός 

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66100 

και στην 

- Μάρκου Ευγενία (ατομική επιχείρηση) που εδρεύει στην Δραμα, οδός Βενιζέλου 59, ΤΚ 66133 , με ΑΦΜ 

129465490 και ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του 

Δήμου Δράμας και χάριν συντομίας θα κατονομάζεται ως Αντισυμβαλλόμενος. 

συμφωνούνται τα εξής: 

Δυνάμει της ψήφισης του νέου Κανονισμού EU General Data Protection Regulation (GDPR), που ενέκρινε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016 (2016/679), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου του 2018, και του 

και του Ελληνικού εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 θέτουν τις βάσεις για την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων.  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης με τον Αντισυμβαλλόμενο, είναι η βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας και η μετάδοση τους στη διαδικτυακή υπηρεσία φιλοξενίας βίντεο 

YouTube σε λογαριασμό του Δήμου Δράμας που θα του διατεθεί αποκλειστικά για αυτό τον σκοπό. 

Ο Αντισυμβαλλόμενος, έχοντας το ρόλο του εκτελούντος την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, 

υποχρεούται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίσει αυξημένο επίπεδο προστασίας 

των δεδομένων αυτών, σεβόμενος όλες τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα των υποκειμένων της 

επεξεργασίας, όπως περιγράφονται στον GDPR. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του GDPR, όταν η επεξεργασία 

πρόκειται να διενεργηθεί για λογαριασμό υπευθύνου επεξεργασίας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να 

χρησιμοποιεί μόνο εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, κατά τρόπο ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 

Κανονισμού και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων. Επειδή σας έχει 

ανατεθεί η επεξεργασία ορισμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του Δήμου Δράμας και 

κατ΄επέκταση έχετε την ιδιότητα του εκτελούντος την  επεξεργασία (πχ ως προμηθευτής του Δήμου Δράμας, 

υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων κλπ.), όπως περιγράφεται στον GDPR (άρθρο 4 παρ.8), υποχρεούστε να  

εναρμονιστείτε με τον GDPR, ώστε να υπάρχουν τα απαραίτητα εχέγγυα προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

που επεξεργάζεστε. Για το λόγο αυτό, η παρούσα συμφωνία αποσκοπεί στην επιβεβαίωση ότι ο 

Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία, εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, είναι 

πλήρως εναρμονισμένος με τον GDPR και παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας στα υποκείμενα της επεξεργασίας 

των προσωπικών δεδομένων, σεβόμενος τα δικαιώματά τους. 

1. Επεξεργασία κατά τις οδηγίες του Δήμου ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

1.1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τον Αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του Δήμου 

Δράμας, γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR καθώς και των βάσει οδηγιών και κατευθύνσεων που 

του δίνονται. 

1.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την 

εναρμόνισή του με το GDPR, συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου καθώς και 

των συμβάσεων με τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς του συνεργάτες. 

1.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει κατά την βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων να εστιάζει στο Δημοτικό 

Συμβούλιο ή στην έδρα του ομιλητή και όχι στο κοινό που ενδεχομένως παρευρίσκεται. 

1.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος οφείλει κατά την βιντεοσκόπηση να μεριμνά (στο μέτρο του εφικτού) ώστε οι εικόνες 
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βιντεοσκόπησης του κοινού να λαμβάνονται από το πίσω μέρος του κεφαλιού, ώστε να μην περιέχει 

αναγνωρίσιμα πρόσωπα.  

 

2. Διαβιβάσεις εκτός ΕΕ. 

2.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 

μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Δήμου Δράμας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο 

βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του ελληνικού δικαίου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Αντισυμβαλλόμενος 

ενημερώνει το Δήμο Δράμας, για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το 

ελληνικό δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος. 

 

3. Δέσμευση εμπιστευτικότητας των εργαζομένων. 

3.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν εργαζομένων του, έχουν αναλάβει 

δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης 

εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση συνεργάζεται με το Δήμο Δράμας, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί υπό την εποπτεία του εκτελούντος την επεξεργασία το οποίο έχει 

πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα επεξεργάζεται μόνο κατ' εντολή του Δήμου Δράμας . 

 

4. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα συμμόρφωσης με τον GDPR. 

4.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως περιγράφονται 

στο άρθρο 32 του GDPR (πχ μέθοδοι της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, που τυγχάνουν επεξεργασίας), προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο 

επίπεδο ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων έναντι των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν.  

4.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος διασφαλίζει το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των 

συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση. 

4.3. Ο  Αντισυμβαλλόμενος είναι σε θέση να αποκαταστήσει τη διαθεσιμότητα και την πρόσβαση σε δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. 

4.4. Ο Αντισυμβαλλόμενος προβαίνει στις απαραίτητες διαδικασίες για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της 

ασφάλειας της επεξεργασίας. 

 

5. Τήρηση αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. 

5.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος τηρεί αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται εκ 

μέρους του Δήμου Δράμας, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: 

α) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του Αντισυμβαλλόμενου και των υπευθύνων 

επεξεργασίας εκ μέρους των οποίων ενεργεί ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία,  

β) τις κατηγορίες επεξεργασιών που διεξάγονται εκ μέρους κάθε υπευθύνου επεξεργασίας, 

γ) όπου συντρέχει περίπτωση, τις διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή 

διεθνή οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων του προσδιορισμού της εν λόγω τρίτης χώρας ή του 
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διεθνούς οργανισμού και σε περίπτωση διαβιβάσεων, της τεκμηρίωσης των κατάλληλων 

εγγυήσεων, 

δ) όπου είναι δυνατό, γενική περιγραφή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας. 

       5.2. Τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υφίστανται γραπτώς και μεταξύ άλλων σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

       5.3. Ο Αντισυμβαλλόμενος θέτει το αρχείο στη διάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα κατόπιν αιτήματος του Δήμου στα πλαίσια δικής του βούλησης ως υπευθύνου επεξεργασίας και 

γραπτής οδηγίας, ή στα πλαίσια της νομοθεσίας 

 

6. Αρωγή και υποστήριξη στο Δήμο ως υπεύθυνο επεξεργασίας. 

6.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Δήμο Δράμας με τα 

κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της 

υποχρέωσης του Δήμου Δράμας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των 

δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στον  GDPR.  

 

7. Χρονικό διάστημα τήρησης των προσωπικών δεδομένων. 

7.1. Κατόπιν υπόδειξης του Δήμου Δράμας, ο Αντισυμβαλλόμενος θα διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα στο Δήμο Δράμας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας και τα 

υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή το ελληνικό δίκαιο απαιτεί την αποθήκευση των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

8. Εποπτεία και έλεγχος από το Δήμο ως υπεύθυνου επεξεργασίας. 

8.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος συνεργάζεται και  θέτει στη διάθεση του Δήμου Δράμας κάθε απαραίτητη 

πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και 

επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από το 

Δήμο Δράμας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. 

 

9. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. 

9.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική 

ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή 

σε συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή 

τον γενετήσιο προσανατολισμό, καθώς αποτελούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων των 

δεδομένων, η επεξεργασία των οποίων ενδέχεται να οδηγήσει στην άνιση μεταχείριση των υποκειμένων των 

δεδομένων. 

 

10. Συνεργασία με το Δήμο ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος της ΑΠΔΠΧ. 

10.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος ως εκτελών την επεξεργασία και ο Δήμος Δράμας συνεργάζονται κατόπιν 

αιτήματος, με την εποπτική αρχή για την άσκηση των καθηκόντων του. 

 



4 
 

11. Γνωστοποίηση της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων στην ΑΠΔΠΧ. 

11.1. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Αντισυμβαλλόμενος συνεργάζεται και να 

παρέχει την απαραίτητη βοήθεια, ώστε ο Δήμος Δράμας να γνωστοποιήσει αμελλητί και, αν είναι δυνατό, 

εντός 72 ωρών από τη στιγμή που αποκτά γνώση του γεγονότος την παραβίαση των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στην ΑΠΔΠΧ, εκτός εάν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν 

ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων. 

11.2. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ο Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο 

Δράμας αμελλητί, μόλις αντιληφθεί παραβίαση. 

11.3. Η γνωστοποίηση  στο  Δήμο Δράμας : 

α) περιγράφει τη φύση της παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , 

συμπεριλαμβανομένων, όπου είναι δυνατό, των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση αριθμού των 

επηρεαζόμενων υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και των κατηγοριών και του κατά προσέγγιση 

αριθμού των επηρεαζόμενων αρχείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  

β) ανακοινώνει το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων ή 

άλλου σημείου επικοινωνίας από το οποίο μπορούν να ληφθούν περισσότερες πληροφορίες,  

γ )περιγράφει τις ενδεχόμενες συνέπειες της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

δ) περιγράφει τα ληφθέντα ή τα προτεινόμενα προς λήψη μέτρα από το Δήμο Δράμας ως 

υπεύθυνο επεξεργασίας για την αντιμετώπιση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, καθώς και όπου ενδείκνυται, μέτρα για την άμβλυνση ενδεχόμενων δυσμενών 

συνεπειών της.  

 

12. Γνωστοποίηση της παραβίασης  στα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων. 

12.1. Όταν η παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Αντισυμβαλλόμενος συνδράμει προκειμένου ο 

Δήμος Δράμας να ανακοινώσει αμελλητί την παραβίαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 

υποκείμενο των δεδομένων.  

 

13. Διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA). 

13.1. Όταν ένα είδος επεξεργασίας, ιδίως με χρήση νέων τεχνολογιών και συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο 

εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα 

δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Αντισυμβαλλόμενος συνδράμει ώστε  ο Δήμος 

Δράμας να διενεργήσει, πριν από την επεξεργασία, εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων 

επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε μία εκτίμηση μπορεί να εξετάζεται 

ένα σύνολο παρόμοιων πράξεων επεξεργασίας οι οποίες ενέχουν παρόμοιους υψηλούς κινδύνους. 

13.2. Η εκτίμηση αντικτύπου που δύναται να διενεργήσει ο Δήμος Δράμας και στην οποία ο Αντισυμβαλλόμενος 

θα συνδράμει, εφόσον ζητηθεί από τον Δήμο Δράμας, περιέχει τουλάχιστον:  

α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της 

επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο 

Δήμος Δράμας. 

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση 

με τους σκοπούς, 



5 
 

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων 

και 

δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των 

μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τον GDPR, λαμβάνοντας υπόψη 

τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων 

ενδιαφερόμενων προσώπων. 

 

14. Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). 

14.1. Ο Δήμος Δράμας έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) που μεριμνά για την πλήρη 

εναρμόνισή του με τον GDPR. 

 

15. Άδεια και προϋποθέσεις για χρήση υπεργολάβου-εκτελούντα την επεξεργασία. 

15.1. Ο  Αντισυμβαλλόμενος δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς να λάβει προηγούμενη 

ειδική ή γενική γραπτή άδεια από το Δήμο Δράμας. Σε περίπτωση γενικής γραπτής άδειας, ο 

Αντισυμβαλλόμενος ενημερώνει το Δήμο Δράμας για τυχόν σκοπούμενες αλλαγές που αφορούν την 

προσθήκη ή την αντικατάσταση των άλλων εκτελούντων την επεξεργασία, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό τη 

δυνατότητα στην υπεύθυνη επεξεργασίας να αντιταχθεί σε αυτές τις αλλαγές. 

15.2. Όταν ο Αντισυμβαλλόμενος προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία για τη διενέργεια 

συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας για λογαριασμό του Δήμου Δράμας, οι ίδιες υποχρεώσεις 

όσον αφορά την προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία εκτέλεσης της 

επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μεταξύ του Δήμου Δράμας και του Αντισυμβαλλόμενος, 

επιβάλλονται και στον άλλον αυτόν εκτελούντα μέσω σύμβασης ή άλλης νομικής πράξης (να υφίσταται 

γραπτώς και σε ηλεκτρονική μορφή) ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή 

κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του 

GDPR. Όταν ο άλλος εκτελών την επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία 

των δεδομένων υποχρεώσεις του, ο Αντισυμβαλλόμενος παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του Δήμου 

Δράμας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του άλλου εκτελούντος την επεξεργασία.  

 

16. Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων. 

16.1. Ο Αντισυμβαλλόμενος δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται σε τρίτους χωρίς τη 

συγκατάθεσή των υποκειμένων επεξεργασίας ή εάν δε συντρέχει κάποιος άλλος νόμιμος λόγος. 

16.2. Η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων επεξεργασίας, τα οποία υποβάλλονται σε 

επεξεργασία ή προορίζονται να υποβληθούν σε επεξεργασία μετά από τη διαβίβασή τους προς τρίτη χώρα ή 

διεθνή οργανισμό, πραγματοποιούνται εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι διασφαλίζεται 

επαρκές επίπεδο προστασίας από την τρίτη χώρα, από έδαφος ή από έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 

τομείς στην εν λόγω τρίτη χώρα ή από τον εν λόγω διεθνή οργανισμό, με τη διαδικασία που προβλέπεται στα 

άρθρα 44επ. του GDPR. 

 

17. Η ευθύνη κατά την εκτέλεση της επεξεργασίας. 

17.1. Σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων θεωρώντας ότι τα δικαιώματά του που απορρέουν από 

τον GDPR παραβιάστηκαν ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του 

που το αφορούν, ασκήσει δικαστική προσφυγή ή υποβάλλει καταγγελία στην εποπτική αρχή κατά του 
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Δήμου Δράμας, ο Αντισυμβαλλόμενος θα συνδράμει στο Δήμο Δράμας με βάση τη φύση της επεξεργασίας 

και τις πληροφορίες που διαθέτει. 

17.2. Ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προκάλεσε κατά την επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων, εφόσον δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις που του επιβάλλονται από τον GDPR και 

αφορούν ειδικότερα τους εκτελούντες την επεξεργασία ή υπερέβη ή ενήργησε αντίθετα προς τις νόμιμες 

εντολές του Δήμου Δράμας ως υπευθύνου επεξεργασίας, όπως περιγράφονται στην παρούσα συμφωνία 

εκτέλεσης της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. 

17.3. Ο  Αντισυμβαλλόμενος απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχουν δυνάμει της παραγράφου 2, εάν 

αποδεικνύει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το γενεσιουργό γεγονός της ζημίας. 

17.4. Σε περίπτωση που o Δήμος Δράμας υποχρεωθεί να καταβάλει αποζημίωση για παράβαση του GDPR, αλλά 

στην πραγματικότητα η παράβαση οφείλεται αποδεδειγμένα σε παράνομη πράξη ή παράλειψη του 

Αντισυμβαλλόμενου, τότε ο  Αντισυμβαλλόμενος θα αποδώσει στο Δήμο Δράμας,  ότι ο τελευταίος 

υποχρεώθηκε να καταβάλει ως αποζημίωση στο ζημιωθέντα. 

 

18. Ευθύνη σε περίπτωση καθορισμού του σκοπού και των μέσων επεξεργασίας. 

18.1. Εάν ο  Αντισυμβαλλόμενος καθορίσει κατά παράβαση του GDPR τους σκοπούς και τα μέσα της 

επεξεργασίας, τότε ο τελευταίος θεωρείται υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. 

 

19. Εφαρμοστέο Δίκαιο. 

19.1. Το εφαρμοστέο δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του Δήμου Δράμας και του  Αντισυμβαλλόμενου είναι 

το ελληνικό δίκαιο. 

 

20. Γενικοί Όροι. 

20.1. Η παρούσα συμφωνία θα ξεκινήσει να ισχύει αφότου υπογραφεί από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη 

και θα έχει ισχύ για όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. 

20.2. Η παρούσα συμφωνία ενδέχεται να συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί στο μέλλον, με σκοπό την πλήρη 

συμμόρφωση με τις επιταγές του GDPR ή τη βελτίωση της συνεργασίας μας. 

 

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη υπέγραψαν και έλαβαν υπογεγραμμένα αντίγραφα της παρούσας συμφωνίας. 

Για το Δήμο  Δράμας                                                             Για τον Αντισυμβαλλόμενο εκτελούντα την επεξεργασία 

 Ονοματεπώνυμο :                                                                 Ονοματεπώνυμο: 

Τοποθεσία:                                                                              Τοποθεσία: 

Ημερομηνία:                                                                            Ημερομηνία:          

(υπογραφή)                                                                             (υπογραφή) 


