ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη διαθέσεως πληροφοριών
1. Άρθρο ΠΡΩΤΟ
Ο συμβαλλόμενος στα πλαίσια της απασχόλησής του και προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του, λαμβάνει γνώση
διαφόρων πληροφοριών και δεδομένων του Δ.Π.Θ., κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα (εφεξής ο Σκοπός).
2.

Άρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ

2.1. Ειδικότερα, ο συμβαλλόμενος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον ΕΛΚΕ τουΔ.Π.Θ., δυνάμει της υπογραφείσας
Σύμβασης, λαμβάνει γνώση πληροφοριών και/ ή στοιχείων και/ή προσωπικών δεδομένων εν γένει, τα οποία, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά, ενδέχεται να αφορούν και να σχετίζονται με το Δ.Π.Θ.
2.2. Οι παραπάνω Πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν ληφθούν από τον συμβαλλόμενο
ή/και παρασχεθούν από το Δ.Π.Θ.έχουν απόλυτα εμπιστευτικό χαρακτήρα και γνωστοποιούνται στον συμβαλλόμενο μόνο
για τον στο άρθρο 1 αναφερόμενο Σκοπό (εφεξής Εμπιστευτικές Πληροφορίες).
2.3. Ο συμβαλλόμενος δεσμεύεται ότι θα προστατεύσει το απόρρητο, δεν θα μοιραστεί και δεν θα διαβιβάσει
πληροφορίες και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, των οποίων λαμβάνει γνώση.
2.4. Οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες παρέχονται «ως έχουν». Σε καμία περίπτωση το Δ.Π.Θ. δεν θα ευθύνεται για την
ακρίβεια ή την πληρότητα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών.
2.5. Ο συμβαλλόμενος, που λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, δύναται να χρησιμοποιήσει αυτές μόνο για τον
Σκοπό της Σύμβασης και δεν δύναται να τις γνωστοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Δ.Π.Θ.
2.6. Ο συμβαλλόμενος, που λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε
αναπαραγωγή και/ή επεξεργασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών χωρίς την έγγραφη εντολή και συναίνεση του Δ.Π.Θ.,
και μόνο μέσα στα πλαίσια της ικανοποίησης του ως άνω Σκοπού. Επίσης δεσμεύεται ότι θα διαγράψει και/ή επιστρέψει
στο Δ.Π.Θ.το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών και τυχόν αναπαραγωγή τους ευθύς μόλιςτο Δ.Π.Θ.του το ζητήσει.
2.7. Σε κάθε περίπτωση oσυμβαλλόμενος, που λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, υποχρεούται να τηρήσει το
απόρρητο και απόλυτη εχεμύθεια ως προς τις παρεχόμενες σ’ αυτόν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και να μην τις
αποκαλύψει, άμεσα ή έμμεσα, προφορικά ή εγγράφως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την
έγγραφη συναίνεση του Δ.Π.Θ..
2.8. Οσυμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί τα οριζόμενα στον Ν. 4624/2019, όπως ισχύει, στον Κανονισμό 2016/679, αλλά
και σε οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα περί τήρησης του απορρήτου και της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επίσης, υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Π.Θ., κάθε
απαραίτητη πληροφορία, προς απόδειξη της συμμόρφωσής του στις θεσπιζόμενες υποχρεώσεις, να επιτρέπει και να
διευκολύνει τυχόν ελέγχους από το Δ.Π.Θ.και/ή από οποιονδήποτε εντεταλμένο ελεγκτή του.
2.9. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται για τις εμπιστευτικές πληροφορίες οι οποίες:
(α) μεταδίδονται με την έγγραφη συναίνεση του Δ.Π.Θ. και εντός των πλαισίων της εν λόγω έγγραφης συναίνεσης.
(β) έχουν ήδη γίνει δημοσίως γνωστές και για τη γνωστοποίηση αυτή δεν ευθύνεται oσυμβαλλόμενος,που λαμβάνει
αυτές, και η εν λόγω δημοσιοποίηση μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφα μέσα.Στην περίπτωση αυτή
οσυμβαλλόμενοςευθύνεται για την τήρηση του απορρήτου ευθέως από την ισχύουσα νομοθεσία.
(γ) απαιτείται από τον νόμο ή τις αρμόδιεςΔικαστικές Αρχές να αποκαλυφθούν, υπό τον όρο ότι oσυμβαλλόμενος, που
λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, θα ενημερώνει εγγράφως το Δ.Π.Θ.ώστε να του δίνει τη δυνατότητα να λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα.
3.

Άρθρο ΤΡΙΤΟ

3.1. Ο συμβαλλόμενος ευθύνεται για κάθε ζημία του Δ.Π.Θ.από την παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας.
3.2. Τις ως άνω Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα τις χειρίζεται oσυμβαλλόμενος εάν και στο βαθμό, που αυτό είναι
απαραίτητο, για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας και του Σκοπού.

3.3. Η ύπαρξη, το περιεχόμενο της παρούσας συμφωνίας, οι πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκειά της και οι
συζητήσεις που σχετίζονται με αυτήν είναι εμπιστευτικές και δε γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Δ.Π.Θ.. Επίσης, o συμβαλλόμενος δεν επιτρέπεται να προβεί σε οποιαδήποτε
ανακοίνωση στον Τύπο ή στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δ.Π.Θ..
3.4. Ο συμβαλλόμενος υποχρεούται, σε περίπτωση ύπαρξης ή υπόνοιας ύπαρξης περιστατικού δυνάμενου να
διακυβεύσει την εμπιστευτικότητα, την ασφάλεια, την ακεραιότητα και το απόρρητο κάθε πληροφορίας,
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων (απλών και ευαίσθητων) προσωπικού, χαρακτήρα να ενημερώσει άμεσα και το
αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24)ωρών το Δ.Π.Θ..
3.5. Η μη τήρηση των ως άνω υποχρεώσεων αποτελεί σπουδαίο λόγο για την άμεση λήξη της συνεργασίας του
συμβαλλόμενου με το Δ.Π.Θ. ή την καταγγελία της οποιασδήποτε μεταξύ τους σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Π.Θ.
επιφυλάσσεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιώματά του και ιδίως του δικαιώματός του για πάσης
φύσεως αποζημίωση.
3.6. Η παρούσα σύμβαση έχει ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
την παρούσα συμφωνία δεσμεύουν τον συμβαλλόμενος και μετά τη λήξη της παρούσας συμφωνίας για οποιονδήποτε
λόγο και χωρίς χρονικό περιορισμό.
3.7. Τα μέρη συμφωνούν ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι ουσιώδεις και καμία τροποποίηση αυτής δεν θα δεσμεύει τα
μέρη εκτός εάν αυτή γίνει εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο μέρη.
3.8. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται ή απορρέει από την παρούσα
θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια.
3.9. Η παρούσα συμφωνία αποτελεί παράρτημα της υπογεγραμμένης Σύμβασης μεταξύ του ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. και του
συμβαλλόμενου.

