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ΠΡΟ: Προσ τουσ Τπαλλιλουσ του Γ.Ν. Χίου
«κυλίτςειο»

ΘΕΜΑ:

«Εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ για τθν πλιρωςθ των κζςεων του
Τπευκφνου Προςταςίασ Δεδομζνων (Data Protection Officer-DPO) και
Αναπλθρωτι Τπευκφνου Προςταςίασ Δεδομζνων του Γ.Ν. Χίου
«κυλίτςειο»

Καλοφμε ςε εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ το προςωπικό του Γ.Ν. Χίου « κυλίτςειο» για
τθν κάλυψθ των κζςεων Τπευκφνου Προςταςίασ Δεδομζνων και Αναπλθρωτι
Τπευκφνου.
Προχποθζςεισ ςυμμετοχήσ:
1) Επαγγελματικά προςόντα (ιδίωσ, ΠΕ ι ΣΕ Πλθροφορικισ, ι Πτυχίο Νομικισ
χολισ) και εμπειρογνωςία ςτον τομζα του δικαίου και των πρακτικϊν περί
προςταςίασ δεδομζνων.
2) Πολφ καλι γνϊςθ Αγγλικισ Γλϊςςασ.
Επιθυμητά προςόντα:
 Εμπειρία ςτον τομζα του Δικαίου και των Πρακτικϊν περί προςταςίασ
δεδομζνων
 Γνϊςθ του τομζα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςε κζματα υγείασ
 Γνϊςθ των διαδικαςιϊν απόδοςθσ των υπθρεςιϊν του Φορζα (εςωτερικά και
προσ τρίτουσ)
 Γνϊςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και αςφάλειασ δεδομζνων.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:
Η ςυνεργαςία των ςυμβαλλομζνων μερϊν για τθ ςυμμόρφωςθ του Γενικοφ
Νοςοκομείου Χίου «κυλίτςειο»
με τον Κανονιςμό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
2016/679 ο οποίοσ κεςπίηει κανόνεσ που αφοροφν ςτθν Προςταςία των Φυςικϊν
Προςϊπων, ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και
κανόνεσ που αφοροφν τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα.
Καθήκοντα του Τπευθφνου Προςταςίασ Δεδομζνων και Αναπληρωτή Τπευθφνου
Προςταςίασ Δεδομζνων
Ο Τπεφκυνοσ Προςταςίασ Δεδομζνων (ΤΠΔ) (αντίςτοιχα, ο Αναπλθρωτισ Τπεφκυνοσ
Προςταςίασ Δεδομζνων (ΑΤΠΔ) κατά τθν αναπλιρωςθ αυτοφ) διευκολφνει τθ
ςυμμόρφωςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ και των εκτελοφντων τθν επεξεργαςία
προσ τισ διατάξεισ του ΓΚΠΔ και μεςολαβεί μεταξφ των διαφόρων ενδιαφερομζνων
(π.χ. εποπτικζσ αρχζσ, υποκείμενα των δεδομζνων). Ο ρόλοσ του είναι
ςυμβουλευτικόσ (όχι αποφαςιςτικόσ). Καταρχιν δεν φζρει προςωπικι ευκφνθ για
τθ μθ ςυμμόρφωςθ προσ τον ΓΚΠΔ, ζχει όμωσ βζβαια τθν ευκφνθ κακοδιγθςθσ του
φορζα προσ τθν απαιτοφμενθ ςυμμόρφωςθ προσ το ΓΚΠΔ. (Επιςημαίνεται ότι
υπεφιυνοσ να διαςφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνφει ότι η επεξεργαςία
διενεργείται ςφμφωνα με τον ΓΚΠΔ είναι ο υπεφιυνοσ επεξεργαςίασ θ ο εκτελών
την επεξεργαςία).
Αναλυτικά τα κακικοντα του ΤΠΔ (και, αντίςτοιχα, του ΑΤΠΔ) είναι τα ακόλουκα:
 Να ενθμερϊνει και να ςυμβουλεφει τον οργανιςμό και τουσ υπαλλιλουσ του
ςχετικά με τισ υποχρεϊςεισ τουσ. που απορρζουν από τον ΓΚΠΔ και άλλεσ
διατάξεισ περί προςταςίασ δεδομζνων.
 Να παρακολουκεί τθν εςωτερικι ςυμμόρφωςθ με τον ΓΚΠΔ και άλλεσ διατάξεισ
περί προςταςίασ δεδομζνων (π.χ. προςδιοριςμόσ και διαχείριςθ
δραςτθριοτιτων επεξεργαςίασ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, διενζργεια
εςωτερικϊν ελζγχων).
 Να παρζχει ςυμβουλζσ για τθν εκτίμθςθ αντικτφπου και να παρακολουκεί τθν
υλοποίθςι τθσ.
 Να είναι το πρϊτο ςθμείο επαφισ για τισ εποπτικζσ αρχζσ και τα υποκείμενα
των δεδομζνων (εργαηόμενοι, αςκενείσ, κ.λπ.).
 Να ςυνεργάηεται με τθν εποπτικι αρχι και να ενεργεί ωσ ςθμείο επικοινωνίασ
με τθν εποπτικι αρχι για ηθτιματα που ςχετίηονται με τθν επεξεργαςία,
περιλαμβανομζνθσ τθσ διαβοφλευςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 36 του ΓΚΠΔ.
 Να ςυμμετζχει ςε όλα τα ηθτιματα ςχετικά με τθν προςταςία προςωπικϊν
δεδομζνων (π.χ. παρουςία ςε ςυςκζψεισ ανϊτερων και μεςαίων ςτελεχϊν τθσ
διοίκθςθσ ι αντίςτοιχα άλλων Φορζων και κατά τθ λιψθ αποφάςεων,
καταγραφι λόγων διαφωνίασ με τισ ςυμβουλζσ του, ζγκαιρθ διαβίβαςθ
πλθροφοριϊν για παροχι γνϊμθσ, άμεςθ λιψθ γνϊμθσ ςε περίπτωςθ
περιςτατικοφ παραβίαςθσ).

 Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του, λαμβάνει δεόντωσ υπόψθ τον κίνδυνο
που ςυνδζεται με τισ πράξεισ επεξεργαςίασ, ςυνεκτιμϊντασ τθ φφςθ, το πεδίο
εφαρμογισ, το πλαίςιο και τουσ ςκοποφσ τθσ επεξεργαςίασ.
 Λογοδοτεί απευκείασ ςτο ανϊτατο διοικθτικό επίπεδο του εργοδότθ, ενϊ
παράλλθλα δεςμεφεται από τθν τιρθςθ του απορριτου ι τθσ
εμπιςτευτικότθτασ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων του.
 Είναι ςε άμεςθ ςυνεργαςία με το Γραφείο Τπευκφνου Προςταςίασ Δεδομζνων
του Τπουργείου Τγείασ για τθν ενίςχυςθ των δράςεων προςταςίασ δεδομζνων
του Τπουργείου και τθν εφαρμογι τουσ ςτο ςφνολο των εποπτευόμενων
φορζων με ομοιογενι και εφρυκμο τρόπο.
Η Διοίκθςθ του Φορζα φροντίηει αντίςτοιχα ϊςτε ο ΤΠΔ (και, αντίςτοιχα, ο ΑΤΠΔ):
 Να ζχει ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε δεδομζνα και πράξεισ επεξεργαςίασ
 Να ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ απαραίτθτουσ πόρουσ για τθν εκπλιρωςθ των
κακθκόντων του (π.χ. ενεργι ςτιριξθ από τα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ,
οικονομικοί πόροι, υποδομζσ, ςυνεχισ κατάρτιςθ).
 Να εκπλθρϊνει τα κακικοντά του με ανεξάρτθτο τρόπο (δεν λαμβάνει εντολζσ
για τθν άςκθςθ των κακθκόντων του) και δεν υφίςταται κυρϊςεισ επειδι
επιτζλεςε τα κακικοντά του.
Οι ενδιαφερόμενοι υπάλλθλοι μποροφν να υποβάλλουν τισ αιτιςεισ τουσ ςτο Σμιμα
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ, μζχρι την Δευτζρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ζωσ την λήξη του
ωραρίου.
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