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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (RFP)   

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΝΠΙΔ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 

 Αθήνα, 17/11/2017  

 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) (το “Ταμείο”) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα 

Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) του ΝΠΔΔ με 

την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ). Ειδικότερα, το Ταμείο, αποτελεί 

ΝΠΙΔ, και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029 / 2002.   

  Το Ταμείο επεξεργάζεται μεγάλης κλίμακας και υψηλής ευαισθησίας προσωπικά δεδομένα με 

σκοπό την παροχή συντάξεων αναπηρίας, γήρατος και χηρείας, καθώς και παροχές πρόνοιας όπως παιδικές 

κατασκηνώσεις.  

Το Δ.Σ. του Ταμείου, με την από 09.11.2017 απόφασή του, αποφάσισε τη διενέργεια διαδικασίας 

RFP, για την επιλογή εξωτερικού σύμβουλου που θα υλοποιήσει τη συμμόρφωση του Ταμείου με τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους κανονισμούς λειτουργία και το θεσμικό & εποπτικό 

πλαίσιο υπό το οποίο λειτουργεί το Ταμείο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Ταμείου 

(www.teaeapae.gr).  

Για πλήρη και αναλυτική παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού GDPR, βλ. τον ηλεκτρονικό 

σύνδεσμο στην ιστοσελίδα:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32016R0679.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι βασικές, καθώς και οι επιπλέον υπηρεσίες για τις οποίες 

επιθυμούμε να αποστείλετε την τεχνική και οικονομική σας προσφορά. 

 

1 Βασικές Υπηρεσίες. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη συμμόρφωση του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ στον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR.  
 

1.1 Την απαιτούμενη νομική υποστήριξη για το σύνολο του GDPR 
 

1.2 Τη συγγραφή λεκτικών συγκατάθεσης και ενημέρωσης  των υποκειμένων 
 

1.3 Τη συγγραφή των πρόσθετων πράξεων συβάσεων για : 
- προμηθευτές 
- εργοδότες που αποστέλλουν προσωπικά δεδομένα 
- εποπτικές αρχές που αποστέλλουμε προσωπικά δεδομένα 
- υπαλλήλους του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ 
- συνεργαζόμενες εταιρείες (εσωτερικός έλεγχος – Αναλογιστής) 
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1.4 Καταγραφή Πολιτικών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
 

1.5 Καταγραφή Διαδικασιών και Μητρώων που απαιτεί το GDPR 
 

1.6 Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων 
 

1.7 Εκπαίδευση προσωπικού για GDPR 
 

1.8 Σχεδιασμός Ασφάλειας Πληροφοριακού Εξοπλισμού και Εφαρμογών  
 

1.9 Έκθεση συμμόρφωσης ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ στον Κανονισμό GDPR. 
 

2.  Επιπλέον Υπηρεσίες που μπορείτε να συμπεριλάβετε. 
 

2.1 Outsourcing υπηρεσία για DPO 
 

2.2 Εκπαίδευση DPO αν επιλέξουμε να γίνει εσωτερική ανάθεση 
 

2.3 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη λήψη πιστοποίησης  ISO 27.001 
 

2.4 Outsourcing Συνολική Παρακολούθηση ασφάλειας δικτύου (με firewall, λογισμικό 
παρακολούθησης και απαιτούμενες τεχνικές εργασίες) 
 

2.5 Penetration Test webportal.teaeapae.gr 
 

2.6 Δύο (2) Firewall και τεχνικές εργασίες παραμετροποίησης 
 

2.7 Εφαρμογή παρακολούθησης ασφάλειας δικτύου για τον έλεγχο και την ενημέρωση του 
Εποπτικού Μηχανισμού σε περίπτωση παραβίασης ασφαλείας. 
 

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την εταιρεία σας, παρακαλείσθε να υποβάλετε προς το Ταμείο:   

- Πλήρη τεχνική πρόταση – παρουσίαση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρετε: στην 

σχετική παρουσίαση θα πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς οι φάσεις του έργου, καθώς και τα 

παραδοτέα κάθε φάσης, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η ομάδα εργασίας.   

- Οικονομική πρόταση, με βάση την οποία προτείνετε τη δυνητική συνεργασία σας με το Ταμείο, για 

την υλοποίηση του έργου.  

Τα ως άνω στοιχεία, τα οποία  θα πρέπει να υποβληθούν προς το Ταμείο τόσο σε μορφή hard copy 

(Πατησίων 48, Αθήνα 106 82),   όσο και ηλεκτρονικά – υπόψη κ. Β. Κολλάτου: b.kollatos@teaeapae.gr – το 

αργότερο μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2017, θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. του Ταμείου.  

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 

Ονοματεπώνυμο:  Σταματάκης Ιωάννης 

Τηλέφωνο:  210-8221685 (εσωτ. 23) 

Email:     i.stamatakis@teaeapae.gr 

Διεύθυνση:   Πατησίων 48 (3ος Όροφος), 106 82 Αθήνα 

mailto:i.stamatakis@teaeapae.gr

