Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες της Hewlett Packard Enterprise

Δικαιώματα των BCR
1 Κείμενο κοινοποίησης δικαιωμάτων των BCR
****************************************************************************************************

1.1

Επισκόπηση

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
από τον Όμιλο της HPE περιγράφονται συνοπτικά στη Δήλωση Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE
ή σε άλλες ειδοποιήσεις που παρέχονται κατά το στάδιο της συλλογήςή έναρξης της
απασχόλησης (για τους υπαλλήλους). Η παρούσα κοινοποίηση περιέχει πρόσθετες
πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η HPE σχετικά με τις διαβιβάσεις
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων βάσει των
Εταιρικών Δεσμευτικών Κανόνων.

1.2

Τι είναι οι Εταιρικοί Δεσμευτικοί Κανόνες (BCR) της HPE;

Οι Εταιρικοί Δεσμευτικοί Κανόνες για τους Υπεύθυνους Επεξεργασίας Δεδομένων (BCR-C)
και οι Εταιρικοί Δεσμευτικοί Κανόνες για τους Εκτελούντες την Επεξεργασία (BCR-P), είναι
εταιρικά πλαίσια συμμόρφωσης ιδιωτικού απορρήτου που επιτρέπουν τις διεθνείς διαβιβάσεις
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ και της Ελβετίας, σε συμμόρφωση με τον
ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων. Οι BCR αποτελούνται από μια δεσμευτική
συμφωνία που υπογράφεται από τον Όμιλο της HPE μαζί με τις επιχειρησιακές διαδικασίες,
τις πολιτικές (συμπεριλαμβανομένης της Παγκόσμιας Πολιτικής Ιδιωτικού Απορρήτου), τις
κατευθυντήριες γραμμές και την εκπαίδευση. Όλοι οι υπάλληλοι του Ομίλου HPE δεσμεύονται
από τους BCR μέσω της σύμβασης εργασίας τους, των εσωτερικών προτύπων
επιχειρηματικής δεοντολογίας και των διαφόρων πολιτικών, προτύπων και προδιαγραφών της
HPE, που εφαρμόζονται στην Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Όπου η εθνική νομοθεσία απαιτεί υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας των δεδομένων
από ό,τι οι BCR, η εθνική νομοθεσία θα υπερισχύει έναντι των BCR.
Οι εταιρείες της HPE επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των Υποκειμένων
Δεδομένων της ΕΕ (όπως οι υποψήφιοι, τρέχοντες και πρώην υπάλληλοί μας, οι
συμβασιούχοι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι, οι πελάτες και οι επαγγελματικές επαφές) για να
διαχειρίζονται το εργατικό μας δυναμικό, τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις
επιχειρηματικές σχέσεις μας. Οι εταιρείες της HPE ενεργούν ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
αυτών των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού καθορίζουν το γιατί και το πώς αυτά
χρησιμοποιούνται. Οι BCR-C της HPE μας επιτρέπουν να διαβιβάσουμε αυτά τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα διεθνώς, σε άλλα μέλη του παγκόσμιου ομίλου, σε συμμόρφωση με
τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της Ευρώπης, του ΕΟΧ, της Ελβετία και του
Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι εταιρείες της HPE επεξεργάζονται επίσης τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα των
Υποκειμένων Δεδομένων της ΕΕ κατά την παροχή υπηρεσιών στους Εταιρικούς Πελάτες μας.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Εταιρικός Πελάτης μας είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και η HPE
είναι ο Εκτελών την Επεξεργασία, εφόσον επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα για λογαριασμό του Εταιρικού Πελάτη και σύμφωνα με τις οδηγίες του. Για
ορισμένες υπηρεσίες, οι BCR-P της HPE μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους Εταιρικούς
Πελάτες μας για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε διαβίβαση και επεξεργασία των Δεδομένων
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Προσωπικού Χαρακτήρα τους από τον Όμιλο της HPE διεθνώς, συμμορφώνεται με το
ευρωπαϊκό δίκαιο περί προστασίας δεδομένων (υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη
σύμβαση μεταξύ της HPE και του Εταιρικού Πελάτη). Με τις δεσμεύσεις αυτές αναλαμβάνεται
και υποχρέωση συνεργασίας με τους Εταιρικούς Πελάτες του Ομίλου της HPE, ενημέρωσής
τους για τυχόν παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και – σε περίπτωση που η
HPE αδυνατεί να συμμορφωθεί με τους BCR-P – βοήθειάς τους ως προς τη συμμόρφωσή με
τις υποχρεώσεις τους βάσει του ευρωπαϊκού νόμου περί προστασίας δεδομένων. Οι BCR-P
βοηθούν επίσης στο να διασφαλίζουν οι Εταιρικοί Πελάτες μας ότι μπορούν να ανταποκριθούν
σε περίπτωση άσκησης των δικαιωμάτων σας αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα σας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Αυτά τα πλαίσια συμμόρφωσης έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές της ΕΕ και
εκτελούνται και διαχειρίζονται από την HPE σε συνεργασία με τις εν λόγω εποπτικές αρχές.
Βάσει των BCR μπορείτε να ασκήσετε ορισμένα δικαιώματά σας. Παρακάτω θα βρείτε
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα αυτά και πως να τα ασκήσετε.
Οι καθορισμένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Κοινοποίηση παρατίθενται στο
τέλος του εγγράφου και είναι προσβάσιμοι εδώ.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους BCR μας, συμπεριλαμβανομένων των
αντιγράφων του πλήρους κειμένου των κανόνων ή των λεπτομερειών των νομικών
δεσμεύσεων των εταιρειών της HPE στο πλαίσιο των BCR ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε
από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της
HPE μέσω του παρακάτω συνδέσμου.
Επικοινωνήστε μαζί μας
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1.3

Οι Δεσμεύσεις της HPE
1.3.1 Οργανισμός Γραφείου Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE
Το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου επιβλέπει το πρόγραμμα συμμόρφωσης ιδιωτικού
απορρήτου. Το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου είναι υπεύθυνο για τη διασφάλιση της
συμμόρφωσης με τις Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE, συμπεριλαμβανομένων
των BCR. Το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου είναι εξουσιοδοτημένο να διερευνά
οποιαδήποτε παράλειψη μιας εταιρείας της HPE να συμμορφωθεί με τους BCR και θα
συμβουλεύεται την αρμόδια εποπτική αρχή της ΕΕ προκειμένου να αποφασίσει για τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, εάν αυτό είναι απαραίτητο ή σκόπιμο.
Κάθε εταιρεία της HPE πρέπει να συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απόφαση εκδίδεται
από το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωσή της με
τους BCR.
1.3.2 Εκπαίδευση
Κάθε εταιρεία της HPE πρέπει κατά καιρούς να διενεργεί την κατάλληλη εκπαίδευση για
την προστασία του απορρήτου δεδομένων και την ασφάλεια, όπως αυτή διαμορφώνεται
από το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου και την ομάδα Ασφαλείας Κυβερνοχώρου της HPE.
1.3.3 Συνεργασία
Όλες οι εταιρείες της HPE οφείλουν να συνεργάζονται με τα Υποκείμενα Δεδομένων της
ΕΕ, τους Εταιρικούς Πελάτες και την αρμόδια εποπτική αρχή της ΕΕ για τη διασφάλιση
της συμμόρφωσης του Ομίλου της HPE με τους BCR καθώς και να απαντούν σε
οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με τους BCR.
1.3.4 Κοινοποιήσεις Ασφαλείας και Παραβίασης Δεδομένων
Οποιαδήποτε εταιρεία της HPE που επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα
της ΕΕ οφείλει να λαμβάνειτα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία
των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ από παραβιάσεις. Η εταιρεία της HPE
οφείλει επίσης να λαμβάνει υπόψη τους ισχύοντες για τους Εταιρικούς της Πελάτες
νόμους περί προστασίας δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε μέτρα καθορίζονται στη
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τους εν λόγω Εταιρικούς Πελάτες.
Σε περίπτωση παραβίασης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η σχετική εταιρεία της
HPE οφείλει να ακολουθήσει τη Διαδικασία Διαχείρισης Περιστατικών Ασφαλείας της
HPE. Σε περίπτωση που αφορά Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ, αυτή
περιλαμβάνει ως προαπαιτούμενα οι Εταιρείες της HPE να:
(i)
διατηρούν αρχεία παραβιάσεων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·
(ii)
κοινοποιούν στα Υποκείμενα των Δεδομένων της ΕΕ τις παραβιάσεις
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όταν η σχετική εταιρεία της HPE
ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων και η παραβίαση
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κίνδυνο για τα Υποκείμενα
Δεδομένων της ΕΕ·
(iii)
κοινοποιούν παραβιάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην
αρμόδια εποπτική αρχή της ΕΕ, με τη βοήθεια του Γραφείου Ιδιωτικού
Απορρήτου, όπου η εταιρεία της HPE λειτουργεί ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας Δεδομένων, όταν απαιτείται και
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ενημερώνουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον Εταιρικό Πελάτη,
αντί να ειδοποιούν τα Υποκείμενα Δεδομένων της ΕΕ και τις εποπτικές
αρχές της ΕΕ όπου ο Εταιρικός Πελάτη είναι ο Υπεύθυνος
Επεξεργασίας Δεδομένων και η HPE ενεργεί ως Εκτελών την
Επεξεργασία Δεδομένων
όλα με τρόπο ώστε να τηρούνται οι ισχύοντες νόμοι περί προστασίας δεδομένων.
Όταν ενεργούν ως εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων, οι εταιρείες της HPE θα
βοηθούν τον Εταιρικό Πελάτη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την
ασφάλεια, την προστασία ιδιωτικού απορρήτου κατά σχεδιασμό και εξ’ ορισμού, τις
παραβιάσεις Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την εκτίμηση των επιπτώσεων της
προστασίας δεδομένων (όπως ορίζεται στον ισχύοντα Νόμο περί Προστασίας
Δεδομένων), λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της Επεξεργασίας και τις πληροφορίες που
διαθέτει η σχετική Εταιρεία της HPE.
(iv)

1.3.5 Αρχή Ιδιωτικού Απορρήτου
Όλες οι εταιρείες της HPE συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας
δεδομένων, τόσο όπου ενεργούμε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσο και
όπου ενεργούμε ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων. Αυτές οι αρχές παρατίθενται
στην Παγκόσμια Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας.
Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:
•

Οι εταιρείες της HPE μπορούν να γνωστοποιήσουν τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα σας σε τρίτους, όπως για παράδειγμα, σε παρόχους υπηρεσιών
και προμηθευτές που υποστηρίζουν την παροχή των υπηρεσιών μας στον
τομέα της υποστήριξης πελατών και του μάρκετινγκ και των εταιρειών που
διαχειρίζονται προγράμματα παροχών σε υπαλλήλους. Περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το με ποιους οι Εταιρείες της HPE μοιράζονται τα
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικού
Απορρήτου μας ή σε άλλες κοινοποιήσεις που παρέχονται κατά το στάδιο της
συλλογής ή έναρξης της απασχόλησης (για τους υπαλλήλους).

•

Οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών οφείλουν, βάσει συμβατικής
υποχρέωσης, να διατηρούν εμπιστευτικά και να διασφαλίζουν τις πληροφορίες
που επεξεργάζονται για λογαριασμό της HPE και να μην τις χρησιμοποιούν για
κανέναν άλλο σκοπό πέραν των υπηρεσιών που εκτελούν για την HPE.

•

Μία εταιρεία της HPE θα αναθέτει σε έναν Εκτελούντα την Επεξεργασία
Δεδομένων την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ μόνο
εφόσον (i) αυτό επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας πολιτικής της HPE και (ii)
διασφαλίζεται η ύπαρξη γραπτής σύμβασης που αναγνωρίζεται ως έγκυρη από
τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και στην οποία
εμπεριέχονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 28 του ΓΚΠΔ υποχρεωτικές
διατάξεις.

•

Σε περίπτωση που τρίτα μέρη είναι εγκατεστημένα σε ορισμένες χώρες εκτός
του ΕΟΧ, της Ελβετίας (ή του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν το Η.Β. θα έχει
εγκαταλείψει την ΕΕ), η οποία είναι χώρα που δεν έχει κηρυχθεί από την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παρέχουσα επαρκές επίπεδο προστασίας βάσει του
ισχύοντος νόμου περί προστασίας δεδομένων, οι εταιρείες της HPE θα
διασφαλίσουν ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ διαβιβάζονται
αποκλειστικά σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων
και προστατεύονται επαρκώς με τα δέοντα μέτρα διασφάλισης, όπως η χρήση
εγκεκριμένων συμβάσεων της Επιτροπής ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου ή
παρέκκλισης σχετικής με την κάθε περίπτωση.
Ως Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων, οι εταιρείες της HPE θα βοηθούν τον
σχετικό Εταιρικό Πελάτη να συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές αρχές περί
προστασίας δεδομένων.
Ως Εκτελούντες την Επεξεργασία Δεδομένων, οι εταιρείες της HPE διασφαλίζουν επίσης
τα ακόλουθα όσον αφορά τις σχετικές αρχές ιδιωτικού απορρήτου:
Περιορισμός του σκοπού
• Πρέπει να έχει υπογραφεί μια Σύμβαση Υπηρεσιών με τον Εταιρικό Πελάτη
που να καλύπτει την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
της ΕΕ.
•

•

Οι εταιρείες της HPE πρέπει να επεξεργάζονται τα Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα της ΕΕ αποκλειστικά για τους σκοπούς παροχής υπηρεσιών στην
HPE και σύμφωνα με:
o Τους
όρους
της
σχετικής
Σύμβασης
Υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν στην ασφάλεια και την
εμπιστευτικότητα·
o Οποιεσδήποτε άλλες γραπτές οδηγίες επεξεργασίας παρέχονται από
τον Εταιρικό Πελάτη·
o Όλες τις ισχύουσες Πολιτικές Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE και άλλες
ισχύουσες πολιτικές, πρότυπα και διαδικασίες που περιλαμβάνονται
στους BCR-P, και
o Όλους τους ισχύοντες τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων
και ιδιωτικού απορρήτου και εφόσον η εθνική νομοθεσία απαιτεί
υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας δεδομένων από ό,τι οι BCRP, η εθνική νομοθεσία θα υπερισχύει έναντι των BCR.
Εάν μία εταιρεία της HPE δεν είναι για οποιονδήποτε λόγο
(συμπεριλαμβανομένων των νομικών απαιτήσεων που επηρεάζουν τις
υποχρεώσεις της σε σχέση με τη Σύμβαση Υπηρεσιών) σε θέση να
συμμορφωθεί με τους όρους επεξεργασίας, θα ενημερώνονται το Γραφείο
Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE, η Hewlett-Packard The Hague B.V., ο Εταιρικός
Πελάτης και η εποπτική αρχή της ΕΕ που είναι αρμόδια για τον Εταιρικό Πελάτη
και το CNIL.

Διαγραφή ή καταστροφή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μετά τον τερματισμό
• Κατά τον τερματισμό της επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
της ΕΕ ή την καταγγελία της Σύμβασης Υπηρεσιών, οι εταιρείες της HPE θα
συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Εταιρικού Πελάτη για την επιστροφή,
διαγραφή ή καταστροφή όλων των αντιγράφων των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα της ΕΕ και θα βεβαιώνουν ότι οι σχετικές διαδικασίες έχουν
τελεστεί.
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•

Εάν μια εταιρεία της HPE υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρήσει
οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ, οφείλει να τα τηρεί
εμπιστευτικά και να θέσει σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για
την προστασία τους.

Ποιότητα των δεδομένων
• Οι εταιρείες της HPE θα ενημερώνουν, διορθώνουν ή διαγράφουν τα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ σύμφωνα με τις οδηγίες του Εταιρικού Πελάτη,
στο βαθμό που ο ίδιος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα και ,όπου χρήζει, ανάλογα με τη φύση της
επεξεργασίας, θα ενημερώνουν προς τούτο οποιεσδήποτε άλλες Εταιρείες της
HPE ή τρίτουςστους οποίους έχουν γνωστοποιηθεί Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα της ΕΕ. Εάν ζητηθεί από τον Εταιρικό Πελάτη, στο βαθμό που αυτό
είναι εύλογα εφικτό και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, οι εταιρείες της
HPE θα εφαρμόζουν μέτρα για τη διαγραφή ή την ανωνυμοποίηση των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ, εφόσον ο Πελάτης υποδείξει ότι
η ταυτοποίηση των Υποκειμένων Δεδομένων της ΕΕ δεν είναι πλέον
απαραίτητη και όπου χρήζει, ανάλογα με τη φύση της Επεξεργασίας, θα
ενημερώνουν προς τούτο οποιεσδήποτε άλλες εταιρείες της HPE ή τρίτους
στους οποίους κοινοποιήθηκαν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ.
Διατήρηση δεδομένων
• Οι εταιρείες της HPE διατηρούν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ
όσο είναι σε ισχύ η Σύμβαση Υπηρεσιών με τον Εταιρικό Πελάτη, εκτός εάν έχει
υποδειχθεί διαφορετικά από τον Εταιρικό Πελάτη ή μέσω άλλης γραπτής
οδηγίας.
Λογοδοσία
•

Προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με τους BCR-P και τους ισχύοντες
νόμους περί προστασίας δεδομένων, οι εταιρείες της HPE οφείλουν: (i) να
τηρούν ένα αρχείο για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα της ΕΕ, , διαθέσιμοσε κάποια εποπτική αρχή της ΕΕ, κατόπιν
αιτήματός της, και (ii) να διορίσουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων,
όπου ισχύει ο ΓΚΠΔ και απαιτείται από αυτόν.

Υπεργολαβία επεξεργασίας
• Υπεργολαβία επεξεργασίας εντός του Ομίλου της HPE
Οι εταιρείες της HPE δεν επιτρέπεται να διαβιβάσουν ή να επιτρέψουν σε άλλη εταιρεία
της HPE να αποκτήσει πρόσβαση ή να επεξεργαστεί Δεδομένα Προσωπικού
Χαρακτήρα της ΕΕ, εκτός εάν η εν λόγω εταιρεία έχει συνυπογράψει τους BCR-P και
έχει τη συγκατάθεση του Εταιρικού Πελάτη.
• Υπεργολαβία επεξεργασίας εκτός του Ομίλου της HPE
Οι Εταιρείες της HPE δεν θα διαβιβάζουν Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ
σε τρίτο Υπεργολάβο Επεξεργασίας, εκτός αν υπάρχειη συγκατάθεση του Εταιρικού
Πελάτη. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει γραπτή συμφωνία με τον Υπεργολάβο
Επεξεργασίας, η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεώσεις που προσιδιάζουν ουσιωδώςμε
τις σχετικές υποχρεώσεις της Σύμβασης Υπηρεσιών, ορισμένα προαπαιτούμενα των
BCR-P και θα διασφαλίζει την επαρκή προστασία οποιωνδήποτε Δεδομένων
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Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ διαβιβάζονται διεθνώς, σύμφωνα με τους ισχύοντες
νόμους περί προστασίας δεδομένων.
• Διορισμός Αναπληρωτών Υπεργολάβων Επεξεργασίας
Εάν μια εταιρεία της HPE διορίσει ένα νέο ή έναν αναπληρωτή Υπεργολάβο
Επεξεργασίας της HPE ή τρίτου μέρους, ο Εταιρικός Πελάτης θα ενημερωθεί και θα
μπορεί να αντιταχθεί στην αλλαγή αυτή εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την
ενημέρωσή του. Εάν η αντίρρησή του δεν μπορεί να επιλυθεί, ο Εταιρικός Πελάτης
μπορεί είτε να αναστείλει τη διαβίβαση ή την επεξεργασία ή να καταγγείλει τη Σύμβαση
Υπηρεσιών.
• Ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις Υπεργολάβων Επεξεργασίας
Οι εταιρείες της HPE εξακολουθούν να είναι υπεύθυνες και υπόλογες για τις πράξεις
και παραλείψεις οποιωνδήποτε Υπεργολάβων Επεξεργασίας που έχουν ως
αποτέλεσμα την παραβίαση των BCR-P.
1.3.6 Τήρηση των Δικαιωμάτων των Υποκειμένων Δεδομένων της ΕΕ
Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων, οι εταιρείες της HPE οφείλουν να
συμμορφώνονται με τα έγκυρα αιτήματα των Υποκειμένων Δεδομένων της ΕΕ αναφορικά
με την άσκηση των δικαιωμάτων τους για πρόσβαση ή αποστολή των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ, διόρθωσή τους, διαγραφή τους ή περιορισμό τους
καθώς και υποβολής αντίρρησης ως προς συγκεκριμένη επεξεργασία τους. Κάθε εταιρεία
της HPE οφείλει επίσης να διασφαλίζει ότι δεν λαμβάνει καμία απόφαση στηριζόμενη
αποκλειστικά στη βάση της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που έχει
νομικό αντίκτυποή παρεμφερείς έννομες συνέπειες, εκτός εάν αυτό είναι επιτρεπτό από
και σύμφωνα με τις διασφαλίσεις που απαιτούνται από τον ισχύοντα νόμο περί
προστασίας δεδομένων και αφού έχει συμβουλευθεί το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου.
Όπου μια εταιρεία της HPE ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων, θα
ενημερώνει τον Εταιρικό Πελάτη σε περίπτωση που λάβει κάποιο αίτημα από ένα
Υποκείμενο Δεδομένων της ΕΕ, θα συνεργάζεται και θα παρέχει βοήθεια στην Εταιρική
Επιχείρηση προκειμένου αυτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από
τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
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Διαχείριση Παραπόνων & Επιβολή των BCR

1.4

Η ενότητα αυτή περιγράφει πως να υποβάλλετε παράπονα στην HPE και τις διαδικασίες
που θα ακολουθήσουν οι εταιρείες της για τη διαχείρισή τους.
Ο Όμιλος της HPE έχει εφαρμόσει μια διαδικασία υποβολής και επίλυσης παραπόνων,
που έχει ως στόχο την εφαρμογή συνεπών διαδικασιών διαχείρισης περιστατικών από
την ταυτοποίηση έως την επίλυσή τους. Το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE είναι
υπεύθυνο για τη διαχείριση των παραπόνων.
•

Εάν είστε Υποκείμενο Δεδομένων της ΕΕ και πιστεύετε ότι μια εταιρεία της HPE
επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας ως Εκτελών την
Επεξεργασία Δεδομένων, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε πρώτα με τον σχετικό
Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (συνήθως τον Εταιρικό Πελάτη). Σε περίπτωση
που λάβουμε ένα παράπονο από εσάς, είμαστε υποχρεωμένοι βάσει των συμβάσεων
μας και των BCR να το διαβιβάσουμε στον σχετικό Εταιρικό Πελάτη μας (ή τον
Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων), εκτός εάν αυτός ζητήσει να το χειριστεί η HPE
ή δεν υπάρχει πλέον, οπότε το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE θα
επικοινωνήσει με τη Hewlett-Packard the Hague B.V. για να επιλύσει το παράπονο.

•

Εάν είστε Υποκείμενο Δεδομένων της ΕΕ που έχει λόγους να πιστεύει ότι μια εταιρεία
της HPE δεν έχει συμμορφωθεί με τους BCR , μπορείτε να καταθέσετε ένα παράπονο
απευθείας στον Όμιλο της HPE.

•

Για να καταθέσετε ένα παράπονο απευθείας στον Όμιλο της HPE, επικοινωνήστε με
το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE μέσω της φόρμας ανάδρασηςΙδιωτικού
Απορρήτου και είτε υποβάλλετε το περιεχόμενο του παραπόνου σας, είτε ζητήστε από
το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE να επικοινωνήσει μαζί σας τηλεφωνικά. Το
Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE θα επικοινωνήσει με την Εταιρεία της HPE που
είναι ο Εξαγωγέας Δεδομένων (ή την Hewlett Packard the Hague B.V., σύμφωνα με
τους BCR-P), για να επιλύσει το παράπονο, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε
κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του (προθεσμία η οποία μπορεί
να παραταθεί κατά δύο μήνες εάν η αίτηση είναι πολύπλοκη και υπάρχει μεγάλος
αριθμός αιτήσεων και στην οποία περίπτωση το Υποκείμενο Δεδομένων της ΕΕ
πρέπει να ενημερωθεί για την παράταση). Κάθε παράπονο θα διερευνηθεί από άτομο
που έχει το κατάλληλο επίπεδο ανεξαρτησίας.

•

Εάν το παράπονο κριθεί έγκυρο, οι σχετικές εταιρίες της HPE πρέπει να λάβουν τα
κατάλληλα επανορθωτικά μέτρα, όπως κρίνεται απαραίτητο, για την επίλυση του
παραπόνου και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους BCR, όπως κριθεί
κατάλληλο.

•

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία στην Εποπτική Αρχή της ΕΕ στη χώρα
όπου ζείτε ή εργάζεστε ή όπου η εικαζόμενη παράβαση έλαβε χώρα ή στα δικαστήρια
της χώρας στην οποία κατοικείτε ή στην οποία είναι εγκατεστημένος ο Αρχικός
Εξαγωγέας Δεδομένων (ή στην περίπτωση των BCR-P, στα δικαστήρια της
Ολλανδίας, όπου είναι εγκατεστημένη η Hewlett Packard the Hague B.V.). Στην ως
άνω καταγγελία μπορείτε να προβείτε ανεξάρτητα από το εάν καταθέσατε πρώτα ένα
παράπονο σε εμάς.
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•

Όταν ενεργούμε ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων, οι Εταιρικοί Πελάτες που
πιστεύουν ότι δεν έχουν τηρηθεί οι BCR μας έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν
αποζημίωση δικαστικά ή να αξιώσουν αποζημίωση από εμάς, συμπεριλαμβανομένης
αυτής για την παραβίαση των BCR που προκαλείται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς
Υπεργολάβους Επεξεργασίας.
Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους BCR μας,
συμπεριλαμβανομένων των αντιγράφων του πλήρους κειμένου των κανόνων ή των
λεπτομερειών των νομικών δεσμεύσεων των εταιρειών της HPE στο πλαίσιο των BCR
ή θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE χρησιμοποιώντας την
φόρμα Ανατροφοδότησης Ιδιωτικού Απορρήτου.

Νομική ευθύνη

1.5

Κάθε Εταιρεία της HPE είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωσή της με τους BCR.
Αν υποβάλετε ένα παράπονο ότι έχετε υποστεί ζημία (συμπεριλαμβανομένης τόσο
οικονομικής ζημίας όσο και ηθικής βλάβης), τότε ο Αρχικός Εξαγωγέας Δεδομένων (στην
περίπτωση των BCR-C) ή η Hewlett-Packard The Hague B.V. (στην περίπτωση των BCR-P):
(i)

ευθύνεται απέναντί σας για οποιαδήποτε ζημία έχετε υποστεί λόγω της
παραβίασης, σαν αυτή να είχε προκύψει από δική της ενέργεια ή παράλειψή
της·

(ii)

θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της παραβίασης και

θα σας αποζημιώσει για οποιεσδήποτε ζημίες προκύπτουν άμεσα από την
παραβίαση,
εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε ότι οι Εισαγωγείς Δεδομένων της HPE και οι Τρίτοι
Υπεργολάβοι Επεξεργασίας δεν είναι υπεύθυνοι για το γεγονός που προκάλεσε τη ζημία.
(iii)

Επιπλέον, εάν προσπαθήσατε να αποζημιωθείτε από τον Εταιρικό Πελάτη (ως Υπεύθυνου
Επεξεργασίας Δεδομένων) και αποτύχατε επειδή
έχει πράγματι εξαφανιστεί ή έχει παύσει να υφίσταται από το νόμο ή έχει κηρυχθεί
σε πτώχευση και
(ii)
μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε υποστεί ζημία και να καταδείξετε γεγονότα που
πιθανώς δείχνουν την αιτιώδη συνάφεια με τη σχετική παραβίαση,
η Hewlett Packard The Hague B.V. θα σας αποζημιώσει, εκτός αν μπορεί να αποδείξει ότι η
σχετική εταιρεία της HPE δεν είναι υπεύθυνη.
(i)

Λάβετε υπόψη ότι διατηρείτε τα δικαιώματα αυτά επιπλέον των δικαιωμάτων σας βάσει της
εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική
εποπτική αρχή της ΕΕ ή να καταθέσετε αγωγή στα εθνικά δικαστήρια, η οποία μπορεί να
περιλαμβάνει αξίωση κατά της Hewlett Packard The Hague B.V. για το σύνολο της ζημία σας.

1.6

Νομικές αντιφάσεις

Σε περίπτωση που η εθνική νομοθεσία εμποδίζει μια εταιρεία της HPE να συμμορφωθεί με τις
υποχρεώσεις της βάσει των δεσμεύσεων των BCR ή έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στις εγγυήσεις
που παρέχουν οι BCR, το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE θα υποβάλει το θέμα στην
αρμόδια εποπτική αρχή της ΕΕ (εκτός αν απαγορεύεται από υποχρέωση απορρήτου), όπως
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απαιτείται προκειμένου να επιλυθεί η υπόθεση σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές αρχές.
Αυτό περιλαμβάνει οποιεσδήποτε νομικά δεσμευτικές αιτήσεις για την γνωστοποίηση
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ από όργανο επιβολής του νόμου ή κρατικό
φορέα ασφαλείας.
Εάν το Γραφείο Ιδιωτικού Απορρήτου της HPE απαγορεύεται να προβεί στην ως άνω
ενέργεια, θα προσπαθήσει να εξαιρεθεί από την απαγόρευση αυτή και να είναι σε θέση να
παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στην αρμόδια Εποπτική Αρχή της ΕΕ και
εφόσον του ζητηθεί, θα παρέχει πληροφορίες για να καταδείξει ποιες ενέργειες έχουν ληφθεί
(εκτός αν αυτό απαγορεύεται από τις απαιτήσεις περί μυστικότητας).
Εάν δεν είναι σε θέση να ειδοποιήσει νόμιμα την αρμόδια Εποπτική Αρχή της ΕΕ, θα
δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, γενικές πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις που υποβάλλονται
από τις εταιρείες της HPE.
Οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή στα κρατικά
όργανα ασφαλείας σε ανταπόκριση κάποιου αιτήματος, πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τους
ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.
Όταν μια εταιρεία της HPE ενεργεί ως Εκτελών την Επεξεργασία Δεδομένων και λαμβάνει
νομικά δεσμευτικό αίτημα για γνωστοποίηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ
από μια αρχή επιβολής του νόμου ή κρατικούς φορείς ασφαλείας, οφείλει να το αξιολογήσεικαι
να το θέσει σε αναμονή για εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να ενημερώσει τη
σχετική εποπτική αρχή της ΕΕ και τον Εταιρικό Πελάτη (εκτός εάν αυτό απαγορεύεται, π.χ.
βάσει του ποινικού δικαίου).
Σε περίπτωση που απαγορεύεται στην εταιρεία της HPE να προβεί στην ως άνω ενέργεια, θα
προσπαθήσει να αποκτήσει το δικαίωμα να παραιτηθεί από οποιαδήποτε απαγόρευση
γνωστοποίησης και να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στον Εταιρικό
Πελάτη ή/και στην αρμόδια εποπτική αρχή της ΕΕ.
Εάν η εταιρεία της HPE δεν μπορεί να παρέχει νόμιμα τέτοιες κοινοποιήσεις, θα δημοσιεύει
ετησίως γενικές πληροφορίες σχετικά με τα νομικά δεσμευτικά αιτήματα που λαμβάνει η HPE
για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
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****************************************************************************************************

1.7

Βασικοί ορισμοί
Παρακάτω παρατίθεται μια συνοπτική λίστα των βασικών ορισμών των όρων που
χρησιμοποιούνται στην παρούσα Κοινοποίηση ή/και στις δεσμευτικές συμφωνίες που οι
οποίες αποτελούν μέρος των BCR-C και BCR-P της HPE και έχουν υπογραφεί από τις
εταιρείες του ομίλου.
Ισχύον νόμος
περί
προστασίας
δεδομένων

Είναι η νομοθεσία που προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα και
ελευθερίες των ατόμων και ιδίως το δικαίωμα προστασίας του
ιδιωτικού τους απορρήτου σχετικά με την επεξεργασία των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·

Υπεύθυνος
Επεξεργασίας
Δεδομένων

Είναι ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό, δημόσια αρχή, οργανισμός
ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας) ο οποίος αποκλειστικά ή από
κοινού με άλλους καθορίζει τους σκοπούς και τα μέσα
επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα·

Δεδομένα
Προσωπικού
Χαρακτήρα
Πελάτη

Είναι οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με
τα οποία (i) ο Πελάτης είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Δεδομένων ή (ii) ο Πελάτης είναι Εκτελών την Επεξεργασία για
λογαριασμό ενός Υπεύθυνου Επεξεργασίας που έχει
εξουσιοδοτήσει το διορισμό οποιασδήποτε Εταιρείας της HPE ως
Υπεργολάβο Επεξεργασίας και τα οποία υποβάλλονται σε
επεξεργασία από μια Εταιρεία της HPE που ενεργεί ως Εκτελών
την Επεξεργασία ή ως Υπεργολάβος Επεξεργασίας για την
παράδοση μιας Υπηρεσίας της HPE·

Εταιρικός
Πελάτης

Είναι ο εταιρικός πελάτης του Ομίλου της HPE·
Στο πλαίσιο των BCR-P συνήθως είναι η εταιρεία που συλλέγει
Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα από εσάς·

Υποκείμενο
Δεδομένων της
ΕΕ

Είναι οποιοδήποτε Υποκείμενο Δεδομένων με το οποίο
σχετίζονται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών της
ΕΕ·

Ευρωπαϊκός
Οικονομικός
Χώρος (ή ΕΟΧ)

Είναι η ζώνη οικονομικής συνεργασίας, γνωστή ως Ευρωπαϊκός
Οικονομικός Χώρος και οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη
ζώνη, συλλήβδην 1·

Δεδομένα
Προσωπικού
Χαρακτήρα της
ΕΕ

Είναι οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που έχουν
υποβληθεί σε επεξεργασία από μια Εταιρεία της HPE και για τα
οποία ισχύει ο ΓΚΠΔ ή οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων του
ΕΟΧ, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου (αφού το Ηνωμένο
Βασίλειο παύσει να είναι κράτος μέλος της ΕΕ)·

Εποπτική Αρχή
της ΕΕ

Είναι ένας οργανισμός με κανονιστικές εξουσίες που σχετίζεταιμε
την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον

Μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2018, τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) συν την Ισλανδία,
το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.
1
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οποίο έχει θεσπίσει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ·
ΓΚΠΔ

Είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων
2016/679·

HPE

Είναι η εταιρεία Hewlett Packard Enterprise, η έδρα της οποίας
βρίσκεται στην Santa Clara της Καλιφόρνια των ΗΠΑ·

Εταιρεία της
HPE

Είναι ένα μέλος του Ομίλου της HPE για το οποίο ισχύουν οι BCRC ή BCR-P και το οποίο έχει υπογράψει τη Σύμβαση του Ομίλου
(Intragroup),που δεσμεύει κάθε οντότητα να συμμορφώνεται με
τους BCR·

Εισαγωγέας
δεδομένων της
HPE

Είναι μια Εταιρεία της HPE που έχει συσταθεί σε μια τρίτη χώρα
εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου
(αφού το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι κράτος μέλος της ΕΕ),
η οποία επεξεργάζεται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ
απευθείας από έναν Εξαγωγέα Δεδομένων ή έναν Εξαγωγέα
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της HPE ή από μια άλλη
Εταιρεία της HPE·

Όμιλος της HPE

Είναι η εταιρεία HPE και όλες οι θυγατρικές της που ανήκουν κατά
πλειοψηφία και ελέγχονται από αυτήν, ανεξάρτητα από τη
δικαιοδοσία σύστασης ή λειτουργίας, ένας κατάλογος των οποίων
είναι διαθέσιμος στο https://www.hpe.com/us/el/ww-officelocations.html)

Δεδομένα
Προσωπικού
Χαρακτήρα της
HPE

Είναι οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τα
οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι μια Εταιρεία
της HPE.

Πολιτικές
Ιδιωτικού
Απορρήτου της
HPE

Είναι όλες οι πολιτικές, επιχειρησιακές διαδικασίες, που αφορούν
την καθοδήγηση και την κατάρτιση των υπαλλήλων της HPE σε
σχέση με την προστασία των δεδομένων, την προστασία του
ιδιωτικού απορρήτου και την ασφάλεια, είτε έχουν εκδοθεί από την
HPE σε παγκόσμια κλίμακα και έχουν υιοθετηθεί και δημοσιευθεί
από αυτήν ως μέρος της παγκόσμιας πολιτικής της, είτε έχουν
εκδοθεί από μία εταιρεία της HPE με σκοπό τη συμμόρφωση με
τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας ή μιας Σύμβασης
Υπηρεσιών

Εξαγωγέας
Δεδομένων
Εκτελούντος την
Επεξεργασία της
HPE

Είναι η Εταιρεία της HPE στην ΕΕ, τον ΕΟΧ ή την Ελβετία ή το
Ηνωμένο Βασίλειο (αφού το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι
κράτος μέλος της ΕΕ), η οποία συμφωνεί να διαβιβάσει Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ για λογαριασμό ενός πελάτη από
την ΕΕ, τον ΕΟΧ, την Ελβετία ή το Ηνωμένο Βασίλειο (αφού το
Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι κράτος μέλος της ΕΕ) σε μία
τρίτη χώρα εκτός της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Ελβετίας ή του Ηνωμένου
Βασιλείου (αφού το Ηνωμένο Βασίλειο παύσει να είναι κράτος
μέλος της ΕΕ)·

Υπηρεσίες της
HPE

Είναι οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τεχνολογίας
πληροφορικής που πωλούνται από μια εταιρεία HPE σε έναν
Εταιρικό Πελάτη·
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Δεδομένα
Προσωπικού
Χαρακτήρα

Είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με ένα
ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο· ένα
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, είναι αυτό το οποίο μπορεί να
αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικά αναφορικά με κάποιο
αναγνωριστικό του στοιχείο όπως είναι το όνομα, ο αριθμός
αστυνομικής
ταυτότητας,
δεδομένα
τοποθεσίας,
ένα
χαρακτηριστικό διαδικτυακής ταυτοποίησης ή ένας ή περισσότεροι
παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική,
πνευματική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού
του φυσικού προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ευαίσθητων
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και οποιωνδήποτε άλλων
δεδομένων θεωρούνται Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα βάσει
του ισχύοντος Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων·

Παραβίαση
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα

Είναι η παραβίαση ασφαλείας η οποία οδηγεί σε τυχαία ή
παράνομη
καταστροφή,
απώλεια,
αλλοίωση
ή
μη
εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα·

Διεργασία ή
Επεξεργασία

Είναι οποιαδήποτε λειτουργία ή σειρά λειτουργιών που
πραγματοποιείται επί των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
με ή χωρίς αυτόματα μέσα, όπως συλλογή, καταχώριση,
οργάνωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή τροποποίηση, ανάκτηση,
συμβουλευτική, χρήση, ανακοίνωση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε
άλλη μορφή διάθεσης, ευθυγράμμισηή συνδυασμός αυτών,
περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή·

Εκτελών την
Επεξεργασία
Δεδομένων

Είναι μια οντότητα (ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μια δημόσια
αρχή, υπηρεσία ή άλλος φορέας) που επεξεργάζεται Δεδομένα
Προσωπικού Χαρακτήρα για λογαριασμό και κατόπιν οδηγιών του
Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων·

Σύμβαση
Παροχής
Υπηρεσιών

Είναι οποιαδήποτε γραπτή σύμβαση μεταξύ μιας εταιρείας της
HPE και ενός Εταιρικού Πελάτη για υπηρεσίες της HPE, η οποία
εφαρμόζει τους BCR-P στην επεξεργασία και τη διαβίβαση των
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πελατών εν όλω ή εν μέρει
σε σχέση με την παροχή των σχετικών υπηρεσιών της HPE·

Υπεργολάβος
Επεξεργασίας
Δεδομένων

Είναι μια εταιρεία της HPE που έχει επιλεγεί έγκυρα ως Εκτελών
την Επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του
Πελάτη·

Τρίτος
Υπεργολάβος
Επεξεργασίας
Δεδομένων

Είναι οποιοσδήποτε τρίτος έχει προσληφθεί από μια εταιρεία της
HPE για να συνδράμει στην παροχή των Υπηρεσιών της HPE και
ο οποίος θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα.
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