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ΟΕινιΑ: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των Θέσεων του γπευθύνου
Προστασίας

ΔεδοLίένων

(Dαtα

Ρrοtectίοn

Οffίcer-DΡΟ)

και

Αναπληρωτή

γπευθύνου Προqτιασίας Δεδομένων πο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
(Ε.κ.Α.Β.)

Καλούμε το προσωπιιtό του Ε.Κ.Α.Β. για την ιtάλυψη των Θέσεων γπευθύνου Προπασίας Δεδομένων
καιΑναπληρωτή γπευθύνου. `
ΠοοίjποΘέσειc συμυετοχήc:
ι)

Επαγγελματικά προσόντα (ιδίως, ΠΕ ή ΤΕ Πληροφοριιtής, ή Πτυχίο Νομικής Σχολής) και

εμπειρογνωσία στον τομέα του διιtαίου και των πραιtτιιtών περί προCπασίας δεδομένων.
2) Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
ΕπιΘυιιnτά ποοσόντα:

>

Εμπειρία cπον τομέατου Δικαίου καιτων πρακτικών περί προστασίας δεδομένων

>
>

Γνώση του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε θέμcπα υγείας
Γνώση των διαδικασιώ απόδοσης των υπηρεσιών του Φορέα (εσωτερικά και προς τρίτους)

>

Γνώση των τεχνολογιών πληροφορίας και ασφάλειας δεδομένων.

ΑΝΤΙΚΕ1ΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΠΟγ:

Η συνεργασία των συμβαλλ'ομένων μερών για τη συμμόρφωση του Ε.Κ.Α.Β. με τον Κανονισμό της
ΕυρωπαΉtής Ένωσης 2016/679 ο οποίος Θεσπίζει κανόνες που αφορούν στην Προcπασία των Φυσικών
Προσώπων, έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέών προσωπικού χαρακτήρα.

Καθήκοντα του Υπευθύνου Ποοστασίαc Δεδουένων και Αναπλnοωτή γπευθύνου Ποοστασίαc

Δεδομένων
Ο γπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (γπΔ) (αντίστοιχα, ο Αναπληρωτής γπεύθυνος Προπασίας
Δεδομένων (ΑγπΔ) κατά την αναπλήρωση αυτού) διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου
επεξεργασίας και των ειπελούντων την επεξεργασία προς τις διcπάξεις του ΓΚΠΔ και μεσολαβεί

μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων (π.χ. εποπτικές αρχές, υποκείμενα των δεδομένων). Ο ρόλος

:ουυμμε%αφιω:ημβπορυοgόΓςκίόΔΤg::φόαμ:Τβκέρβςέι::ηανρτυνθ::Ί:#ξιδΞ::::ςπιτκοήυε:ξ:ξΞγπι:ΟΤητν
απαιτούμενη συμμόρφωση προς το ΓΚΠΔ. (Ε7τίση/tαίι/ετ.αί όττ υπεύθυνος ι;α δίασφαλίζει καί ι/α

μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργεtιαι σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ ε[ναι ο υπεύθυνος
επεξεργασίας ή ο εκτελών.την επεξεργασία).
Ίr`

\

Αναλυτικά τα καθήκοντα του γπΔ ίκαι, α\πίcπο™α, του ΑγπΔ) είναι τα ακόλουθα:
> Να ενημερώνει και να συμβουλεύει τον οργανισμό και τους υπαλλήλους του σχετικά με τις
υποχρεώσεις τους. που απορρέουν από τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας

δεδομένων.
>

>
>

Να παρακολουθεί την εσωτερική συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ και άλλες διατάξεις περί προστασίας
δεδομένων (π.χ. προσδιορισμός κcu διαχείριση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, εκπαίδευση
προσωπικού, διενέργεια εσωτερ.ικών ελέγχων).
Να παρέχει συμβουλές γιατην ειαίμηση αντικτύπου και ναπαρακολουθείτην υλοποίησή της.
Να είνm το πρώτο σημείο επαφής για τις εποπτικές αρχέξ,και τα υποκείμενα των δεδομένων
(εργαζόμενοι, ασθενεj.ξ} κ;λπ.) .,..

> #αχήΊγνιΞρ #:ίΓμα:#πΤυν {#ΞΞ;#α:ρ#νι ν:εTεερργγαε# πσεηρΈίομΓαινκοο±νώrην;ατςη rδ::; ΟΤλΟετ:#
που αναφέρεται στο άρ`Θρο 36 του ΓΚΠΔ.

>

>

Να συμμετέχει σε όλα τα ζητήμαα σχετιιtά με την προστασία πΡοσωπικών δεδομένων (π.χ.
παρουσία σε συσκέψεις α\;ώτερων ιtcu μεσαίων πελεχών της διοίκησης ή αντίστοιχα άλλων
Φορέων και καπά τη λήψη αποφάσεων, καταγραφή λόγων διαφωνίας με τις συμβουλές του,
έγκαιρη διαβίβαση πληροφοριών για παροχή γνώμης, άμεση λήψη γνώμης σε περίπτωση
περιcπcmκού παραβίασης)..
Κcπά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λαμβάνει δεόντως υπόψη τον κίνδυνο που συνδέεται με
τις πράξεις επεξεργάσίας, συνεκτιμώντας τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους
σι<οπού ς της επεξεργασίας.

>

Λογοδοτεί απευθείας σ[ο ανώτατο διοικητικό επίπεδο του Φορέα, ενώ παράλληλα δεσμεύεται
από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την ειπέλεση των

καθη κόντων του.
>

`

Είναι σε άμεση συνέργασία με το Γραφείο Υπευθύνου Πρόστασίας Δεδομένων του γπουργείου
Υγείας για την ενίσχυση Έων δράσέων προστασίας δεδομένων του γπουργείου και την εφαρμογή

τους στο σύνολο των εποτπευόμενων φορέων με ομοιογενή και εύρυθμο τρόπο.
?

Η Διοίκnσn του Φοοέα d)`οοντίζει αντίστοιΥα ώcπε ο γπΔ (ιtαι, αντίστοιΥα, ο ΑγπΔ):

>
>

Να έχει ελεύθερη πρόσβάση σε δεδομένα και πράξεις επεξεργασίας
Να έχει στη διάθεσή του τους απαραίτητους πόρους για την εκπλήρωση των καθηκόντων του
(π.χ. ενεργή στήριξη από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, οιιtονο`μικοί πόροι, υποδομές, συνεχής
κατάρτιση).

>
Να εκπληρώνει τα ι(αθήκοντά του με ανεξάρτητο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολές για την άσι(ηση
των καθηκόντων του) και δεν υφίcπcπαι κυρώσεις επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους Cπο Τμήμα Διοίκησης
Προσωπικού, της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, μέχρι την Παρασι(ευή

2ι/9/2018 και ώρα 14:ΟΟ μ.μ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟγ Δ.Σ.
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