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9. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν, ότι η υπογραφή του παρόντος καθώς και η εκτέλεση              
της σύμβασης συνεπάγονται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το ένα           
και το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, το καθένα από τα οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας,              
κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά, εκπροσώπων και υπαλλήλων των μερών, όπως είναι αναγκαίο            
προκειμένου για:  

α) τις επαφές που θα καθοριστούν και θα πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος              
της συνεργασίας, η επεξεργασία των οποίων θα εκτελεστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη είτε             
βάσει εννόμου συμφέροντός τους είτε βάσει του εννόμου συμφέροντος του άλλου μέρους,  

β)   για τη συμμόρφωση προς νομικές υποχρεώσεις, στις οποίες υπόκεινται τα μέρη, 
γ) για την ίδρυση, άσκηση ή υπεράσπιση έννομων αξιώσεων ή / και για άλλους σκοπούς,               
δεδομένου ότι διαθέτουν νομική βάση η οποία στο σχετικό πλαίσιο επιτρέπει τη νόμιμη και              
εύλογη επεξεργασία 

και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα         
σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως,            
αλλά όχι αποκλειστικά, τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των δεδομένων            
προσωπικού χαρακτήρα της 27ης Απριλίου 2016 και το δίκαιο οποιουδήποτε κράτους μέλους            
της ΕΕ που τα μέρη ή οποιαδήποτε από αυτά υπόκεινται. 

10. Τα μέρη περαιτέρω αναγνωρίζουν και δηλώνουν, ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους             
βάσει της παρούσας σύμβασης συνεπάγεται και την επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία            
ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ (ως υπευθύνου της            
επεξεργασίας) των αναγραφόμενων επί των δωροεπιταγών προσωπικών δεδομένων των         
κομιστών τους, σχετιζόμενης και απορρέουσας από την παρούσα σύμβαση και συνεπώς τα            
μέρη συμφωνούν, ότι σε συμμόρφωση με το άρθρο 28 του ΚΓΠΠΔ, η εκτέλεση της              
επεξεργασίας από πλευράς της Εταιρείας, θα γίνεται με τους όρους των επόμενων            
παραγράφων.  

10.1 Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για            
λογαριασμό της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, η Εταιρεία θα ενεργεί αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες της              
ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, καθιστάμενη η Εταιρεία ως ο “Εκτελών την Επεξεργασία” ενώ η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ θα               
είναι ο “Υπεύθυνος Επεξεργασίας”, και για το λόγο αυτό θα πρέπει να τηρούνται οι κανονιστικές               
διατάξεις του Άρθρου 28 (ΚΓΠΠΔ) που αφορούν στην προστασία των δεδομένων.  

10.2 Επεξεργασία δεδομένων (Άρθρο 28 (3) πρόταση 1 ΚΓΠΠΔ): 
10.2.1 Η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία για λογαριασμό της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ λαμβάνει             
χώρα αποκλειστικά στο πλαίσιο της διαδικασίας εξαργύρωσης των δωροεπιταγών και          
απόδοσης του αντιτίμου τους, όπως ορίζεται στο παρόν.  

10.2.2 Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα κυρίως μέσω της συλλογής, καταγραφής,           
οργάνωσης, αποθήκευσης, χρήσης, διαβίβασης, μεταξύ άλλων εργασιών που εκτελεί στα          
προσωπικά δεδομένα. Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία έρχεται κυρίως σε επαφή με τους              
ακόλουθους τύπους δεδομένων: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, έγγραφα       
ταυτοποίησης, υπογραφή.  

10.2.3 Οι τύποι των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω αφορούν στα δεδομένα των            
κομιστών των δωροεπιταγών, που έχουν λάβει μέρος στην εκάστοτε προωθητική ενέργεια της            
ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ. Η ουσιώδης αλλαγή στους τύπους αυτών των δεδομένων θα αποτελεί αντικείμενο             
προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλομένων.  



10.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων  

10.3.1 Οδηγίες της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ (Άρθρο 28 (3) πρόταση 2 (α) ΚΓΠΠΔ): 

α)  Η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ δικαιούται να εκδίδει οδηγίες προς την Εταιρεία σε σχέση με την εκτέλεση                
των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση· 

β) Όλες οι οδηγίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα παρέχονται             
από την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ προς την Εταιρεία εγγράφως, ενώ όταν δίνονται προφορικές οδηγίες,             
αυτές θα επιβεβαιώνονται εγγράφως χωρίς καθυστέρηση. 

Για τους σκοπούς της παρούσας υπο-παραγράφου η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ εντέλει την Εταιρεία να              
διενεργεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σεβόμενη τις αρχές που τίθενται στο            
άρθρο 5 του ΚΓΠΠΔ και ιδιαίτερα όσον αφορά τη διαφάνεια των δεδομένων, το περιορισμό              
του σκοπού επεξεργασίας, την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα, στο           
βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων της συνεργασίας, που συμφωνείται με             
το παρόν.  

γ) Η Εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα την της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ εάν, κατά την κρίση της, μια οδηγία                 
που έχει εκδοθεί από την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ παραβιάζει τους κανονισμούς για την προστασία             
δεδομένων. Η Εταιρεία θα έχει δικαίωμα να αναστείλει την εκτέλεση της σχετικής οδηγίας έως              
ότου αυτή επιβεβαιωθεί ή τροποποιηθεί από την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

10.3.2 Απόρρητο των δεδομένων (Άρθρο 28 (3) πρόταση 2 (β) ΚΓΠΠΔ) 
α)  Η Εταιρεία δεσμεύεται να διατηρεί το απόρρητο των δεδομένων όταν επεξεργάζεται            

προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ. Επίσης, η Εταιρεία δεσμεύεται να            
εφαρμόζει τους ίδιους κανόνες εμπιστευτικότητας με αυτούς, στους οποίους υποχρεούται η           
ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στον βαθμό που αυτοί έχουν κοινοποιηθεί σε            
αυτή.  

β) Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι είναι ενήμερη των σχετικών κανονισμών για την προστασία             
δεδομένων. Η Εταιρεία εγγυάται ότι θα εξοικειώσει τους υπαλλήλους της με τους            
κανονισμούς προστασίας δεδομένων που είναι σχετικοί με το αντικείμενό τους και θα            
υποχρεώσει αυτούς να τηρούν το απόρρητο των δεδομένων. Η Εταιρεία θα παρακολουθεί τη             
συμμόρφωση με τους κανονισμούς για την προστασία δεδομένων.  

γ)  Όλα τα ερωτήματα και τα παράπονα από τρίτους ή από εκείνους που επηρεάζονται θα               
πρέπει να προωθούνται άμεσα από την Εταιρεία προς την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, με την οποία θα               
πρέπει να συντονίζεται η περαιτέρω αντιμετώπιση. Η Εταιρεία θα μπορεί να παρέχει            
πληροφορίες σε τρίτους ή στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο μόνο μετά από προηγούμενη           
έγγραφη συναίνεση της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

10.3.3 Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (Άρθρο 28 (3) (2η πρόταση) (γ) ΚΓΠΠΔ) 

α)  Η Εταιρεία, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της τεχνολογίας, το κόστος υλοποίησης, τη            
φύση, το εύρος, τις περιστάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας όπως και τις διάφορες              
πιθανότητες εμφάνισης και της σοβαρότητας του κινδύνου ως προς τα δικαιώματα και τις             
ελευθερίες των φυσικών προσώπων, θα λάβει επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα           
προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία αλλά και την ασφάλεια των δεδομένων,           
επιτυγχάνοντας ένα επίπεδο προστασίας που είναι ανάλογο του κινδύνου.  

β)  Η Εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει και να διατηρεί σε ισχύ τα κατάλληλα τεχνικά και              
οργανωτικά μέτρα, έχοντας υπ’ όψιν, ότι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα υπόκεινται σε             
τεχνικές εξελίξεις και σε περαιτέρω ανάπτυξη. Οι αλλαγές δεν πρέπει να οδηγούν σε μείωση              
του επιπέδου προστασίας.  

10.3.4 Υποχρεώσεις της Εταιρείας και έλεγχοι  



α)  Η Εταιρεία δεν θα χρησιμοποιεί τα δεδομένα που της παρέχονται σε σχέση με την εκτέλεση               
του παρόντος για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς της εκτέλεσης του παρόντος, και            
συγκεκριμένα η Εταιρεία δεν θα επεξεργάζεται οποιαδήποτε από αυτά τα δεδομένα για            
δικούς της σκοπούς. Αντίγραφα ή αναπαραγωγές που δεν είναι αναγκαία για την εκτέλεση             
του παρόντος δεν θα δημιουργούνται χωρίς να ενημερώσει προηγουμένως την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

β) Φορείς δεδομένων που προέρχονται από την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ ή χρησιμοποιούνται για την             
ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ φέρουν ειδική σήμανση και υπόκεινται σε συνεχή και αυτόματη διαχείριση. Η             
είσαγωγή και η εξαγωγή τέτοιων φορέων δεδομένων θα τεκμηριώνεται.  

γ)  Η Εταιρεία εγγυάται την τακτική επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βάσει των            
προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και είναι περαιτέρω υπεύθυνη για την τακτική           
επανεξέταση των εσωτερικών διαδικασιών, σε συνάρτηση επίσης με τη συμμόρφωση τους           
με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αλλά και με την καταλληλότητά τους.  

δ) Οι σημαντικές αποφάσεις για την οργάνωση των λειτουργιών επεξεργασίας και των            
εφαρμοζόμενων διαδικασιών που αφορούν ή επηρεάζουν την ασφάλεια της επεξεργασίας θα           
κοινοποιούνται στην ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

ε) Η Εταιρεία είναι ενήμερη ότι, ανεξάρτητα από τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος,               
η ίδια θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις περί προστασίας             
δεδομένων, και να παρακολουθεί ανά τακτά διαστήματα τη συμμόρφωση των υπαλλήλων και            
των προστηθέντων και αντιπροσώπων της με αυτές.  

10.3.5 Περιορισμοί στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων  

Η Εταιρεία εγγυάται ότι η επεξεργασία θα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά σε μια χώρα μέλος της               
Ευρωπαϊκής Ένωσης (η "ΕΕ"). 

10.3.6 Υπο-εκτελούντες επεξεργασία (Άρθρο 28 (2), (3) (2) (δ), (4) ΚΓΠΠΔ) 

α)  Επιτρέπεται η ανάθεση/εκχώρηση υπηρεσιών από την Εταιρεία (εκτελούσα την          
επεξεργασία) σε ένα υπο-εκτελούντα επεξεργασία, εφόσον η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ έχει συμφωνήσει           
εγγράφως για την ανάθεση/εκχώρηση σε τρίτους γενικά ή για την ανάθεση/εκχώρηση σε            
κάποιον συγκεκριμένο υπο-εκτελούντα επεξεργασία.  

β) Η Εταιρεία πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ για την σκοπούμενη ανάθεση              
σε έναν υπο-εκτελούντα επεξεργασία, αναφέροντας τα στοιχεία του σχετικού         
υπο-εκτελούντος επεξεργασία, και δίνοντας στην ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ τη δυνατότητα να ελέγξει τον            
εν λόγω υπο-εκτελούντα για την παροχή της συναινέσεώς της.  

γ)  Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία από τους υπο-εκτελούντες την επεξεργασία,            
όπως επίσης και για τους δικούς τους προστηθέντες.  

δ) Η Εταιρεία πρέπει να διασφαλίζει ότι όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν               
ισχύουν επίσης για τους υπο-εκτελούντες την επεξεργασία και τους υπαλλήλους τους. Πιο            
συγκεκριμένα αυτό ισχύει για τον καθήκον εμπιστευτικότητας και για την υποχρέωση του            
απορρήτου, όπως επίσης για τα δικαιώματα ελέγχου που έχει η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

στ) Εάν ο υπο-εκτελών επεξεργασία παρέχει τις συμφωνημένες υπηρεσίες εκτός της ΕΕ, η            
Εταιρεία θα διασφαλίζει ότι τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών            
δεδομένων με τη λήψη των κατάλληλων μέτρων.  

ζ) Η Εταιρεία πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι ο υπο-εκτελών την επεξεργασία συμμορφώνεται             
ουσιαστικά με τις υποχρεώσεις του και ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις του,             
κάτι το οποίο η Εταιρεία πρέπει να επιτηρεί ανά τακτικά χρονικά διαστήματα.  

10.3.7 Επηρεαζόμενα δικαιώματα (Άρθρο 28 (3) (2) (ε) ΚΓΠΠΔ) 



a)  Η Εταιρεία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά στο πλαίσιο των συμφωνιών          
που έχουν συναφθεί και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ. Τα προσωπικά δεδομένα,              
τα οποία υφίστανται επεξεργασία για λογαριασμό της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ δεν μπορούν να            
διορθωθούν, διαγραφούν ή περιοριστούν κατά την επεξεργασία τους χωρίς την προηγούμενη           
έγγραφη οδηγία της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

β) Εφόσον ένα επηρεαζόμενο πρόσωπο απευθυνθεί απευθείας στην Εταιρεία εξαιτίας της           
διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας, η Εταιρεία θα ενημερώνει άμεσα           
την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ και θα προωθεί το σχετικό αίτημα στην ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, η οποία και θα                
διαχειρίζεται το αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων.  

γ) Η Εταιρεία θα συνεπικουρεί την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ ως προς την παροχή απαντήσεων σε              
ερωτήματα και ως προς την ικανοποίηση αιτημάτων των υποκειμένων των δεδομένων, που            
αφορούν στην κατοχύρωση δικαιωμάτων τους (των υποκειμένων των δεδομένων).  

δ) Στο μέτρο που καλύπτονται από το αντικείμενο του παρόντος, η διαγραφή, το δικαίωμα στη              
λήθη, η αποκατάσταση, η φορητότητα δεδομένων και η παροχή ενημέρωσης σύμφωνα με            
τεκμηριωμένες οδηγίες της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ ως Υπεύθυνου Επεξεργασίας, θα πρέπει να           
διασφαλίζονται απευθείας από την Εταιρεία.  

10.3.8 Καθήκον παροχής πληροφοριών και συνδρομής (Άρθρο 28 (3) (2) (στ) ΚΓΠΠΔ) 

α) Η Εταιρεία θα συνεπικουρεί την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ σύμφωνα με το Άρθρο 32 ΚΓΠΠΔ σε σχέση με                 
τα καθήκοντα ασφαλείας προσωπικών δεδομένων, σε σχέση με την εκπλήρωση των           
υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων σε ενδεχόμενες παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων,        
για την κατάρτιση αξιολογήσεων των επιπτώσεων από την προστασία των δεδομένων, και            
σε περίπτωση ανάγκης διεξαγωγής προηγούμενων διαβουλεύσεων.  

β)  Εάν τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί από την Εταιρεία δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις              
της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, η Εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ. Το καθήκον               
για ενημέρωση ισχύει επίσης σε περιπτώσεις παραβιάσεων εκ μέρους της Εταιρείας ή των             
προσώπων που έχουν προσληφθεί από αυτή των κανονισμών προστασίας δεδομένων ή           
διατάξεων του παρόντος.  

γ) Επίσης η Εταιρεία πρέπει να ενημερώνει την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ σε περίπτωση υποψίας για την               
παραβίαση δεδομένων ή περιπτώσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων εκτός των         
κανονικών πλαισίων, εφόσον αυτό έχει ή θα μπορούσε να έχει σχέση με την ομαλή              
επεξεργασία.  

δ) Σε περιπτώσεις ελέγχου και λήψης μέτρων από την εποπτεύουσα αρχή όπως επίσης σε              
περιπτώσεις ερευνών που διενεργούνται από την εποπτεύουσα αρχή λόγω πιθανών          
παραπτωμάτων και/ή ποινικών αδικημάτων, η Εταιρεία θα ενημερώνει επίσης σχετικά την           
ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

ε) Η Εταιρεία εκπληρώνει την υποχρέωσή της να παρέχει πληροφορίες, εφόσον ενημερώνει την             
ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση οσάκις καθίσταται η ίδια γνώστης των            
περιστατικών που απαιτούν γνωστοποίηση/κοινοποίηση.  

στ)  Σε περίπτωση κατά την οποία η ίδια η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ υπόκειται σε έλεγχο από την               
εποπτεύουσα αρχή, για διοικητική ή ποινική παράβαση, και εγερθεί εναντίον της αξίωση            
αποζημίωσης από κάποιο υποκείμενο δεδομένων ή από κάποιον τρίτο, ή εγερθεί εναντίον            
της οποιαδήποτε άλλη αξίωση σε σχέση με την ομαλή επεξεργασία δεδομένων από την             
Εταιρεία, τότε η Εταιρεία θα παρέχει υποστήριξη ανάλογα με την κάθε περίπτωση.  

ζ)  Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία ενεργεί ως              
εκτελών επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ σε σχέση με την            
παρούσα σύμβαση. Η Εταιρεία θα αποζημιωθεί από την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη            



τον χρόνο και τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε η Εταιρεία για την παροχή της               
υποστήριξης.  

10.3.9 Διαγραφή και επιστροφή δεδομένων (Άρθρο 28 (3) πρόταση 2 (g) ΚΓΠΠΔ) 
α)  Κατά την λήξη του παρόντος ή νωρίτερα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ, η               

Εταιρεία θα παραδώσει στην ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ όλα τα έγγραφα και τα αποτελέσματα            
επεξεργασίας και/ή χρήσης που έχουν αποκτηθεί εξ αφορμής της παρούσας συμβατικής           
τους σχέσης. Οι σχετικοί φορείς δεδομένων της Εταιρείας θα πρέπει στη συνέχεια να             
διαγραφούν/καταστραφούν με φυσικό τρόπο. Η καταστροφή θα πρέπει να επιβεβαιώνεται          
εγγράφως προς την ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ.  

β) Οι παραπάνω κανόνες δεν ισχύουν για προσωπικά δεδομένα για τα οποία υπάρχει η νομική               
υποχρέωση να αποθηκευτούν. Η Εταιρεία θα διατηρεί τεκμηρίωση που εξυπηρετεί ως           
απόδειξη της ομαλής και ορθής επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τις περιόδους           
διατήρησης που ισχύουν μετά τη λήξη ισχύος του παρόντος. Η Εταιρεία θα μπορεί να              
παραδίδει αυτά στην ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ για τη δική της αποδέσμευση κατά το πέρας ισχύος του               
παρόντος.  

10.3.10 Αρμοδιότητα της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ να διενεργεί ελέγχους (Άρθρο 28 (3) πρόταση 2 (η)              
ΚΓΠΠΔ) 

α)  Η Εταιρεία συμφωνεί ότι η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ δικαιούται ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τη              
συμμόρφωση με τις διατάξεις που αναφέρονται στην προστασία δεδομένων όπως και με τις             
διατάξεις του παρόντος, και πιο συγκεκριμένα λαμβάνοντας στοιχεία και επιτηρώντας τα           
αποθηκευμένα δεδομένα και τα προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων.  

β)  Το δικαίωμα διενέργειας ελέγχων περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, τη δυνατότητα επιβεβαίωσης         
της συμμόρφωσης με τις συμβατικές υποχρεώσεις και με τις κανονιστικές απαιτήσεις στον            
χώρο εκτέλεσης της επεξεργασίας με την παρουσία της Εταιρείας. Η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ δικαιούται             
να διενεργεί αυτές τις επιθεωρήσεις προσλαμβάνοντας εξωτερικούς συμβούλους. Η Εταιρεία         
μπορεί να εξαρτήσει τη διενέργεια ελέγχων -ανεξάρτητα από το εάν οι ελεγκτές είναι             
υπάλληλοι ή εξωτερικοί σύμβουλοι της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ- από την προϋπόθεση ότι οι ελεγκτές θα              
υπογράφουν ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας ή μια δήλωση εμπιστευτικότητας προτού         
αναλάβουν τη διενέργεια των ελέγχων.  

γ)  Η Εταιρεία οφείλει να ανέχεται τους σχετικούς ελέγχους της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ και να παρέχει τη                
συνδρομή της σε αυτή κατά τη διενέργεια των ελέγχων της.  

δ) Αποδεικτικά στοιχεία για την υλοποίηση των τεχνικών οργανωτικών μέτρων μπορούν να            
παρέχονται, μεταξύ άλλων με την τήρηση εγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς σύμφωνα          
με το Άρθρο 40 ΚΓΠΠΔ, με την πιστοποίηση σύμφωνα με μια εγκεκριμένη διαδικασία             
πιστοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 42 ΚΓΠΠΔ ή με τρέχοντα πιστοποιητικά, εκθέσεις ή             
αποσπάσματα εκθέσεων από ανεξάρτητους φορείς, όπως είναι οι ελεγκτικές εταιρείες ή           
ελεγκτές απορρήτου.  

10.3.11 Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων  

Η Εταιρεία δικαιούται να διορίζει εγγράφως έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ο οποίος θα             
εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με το Άρθρο 38 ΚΓΠΠΔ. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία               
επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων όπως και οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτά           
τα στοιχεία θα κοινοποιούνται στην ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ χωρίς καθυστέρηση. Στον βαθμό που η             
Εταιρεία δεν είναι νομικά υποχρεωμένη να διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο            
διορισμός ενός ατόμου για ζητήματα προστασίας δεδομένων επαρκεί για την εκπλήρωση των            
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν.  

10.3.12 Ευθύνη 



α)  Όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο 10, η Εταιρεία             
θα είναι υπεύθυνη έναντι της ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ για ζημία που προκλήθηκε με υπαιτιότητά της,              
των υπαλλήλων της ή ατόμων που έχουν προσληφθεί από την Εταιρεία για την παροχή των               
υπηρεσιών που απορρέουν από το παρόν και κατά την εκτέλεση αυτών των υπηρεσιών.  

β) Ως προς τις εξωτερικές σχέσεις, η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την καταβολή              
αποζημίωσης στο υποκείμενο των δεδομένων ως συνέπεια της επεξεργασίας δεδομένων η           
είναι απαγορευμένη ή δεν διενεργείται ορθά σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν             
στην προστασία δεδομένων. Στον βαθμό που η ΛΑΡΙΣΣΑ ΑΕ είναι υποχρεωμένη να            
καταβάλει αποζημίωση στο εμπλεκόμενο άτομο, τότε αυτή διατηρεί το δικαίωμα αναγωγής           
προς την Εταιρεία.  

 


