
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Εγώ ο κος / κα ………………… …………………………………… που απασχολούμαι ως μισθωτός στην 
επιχείρηση …………………………………………………..…………. (εφεξής ονομαζόμενη ως "Εταιρεία"),  
επειδή ένεκα του αντικειμένου της ασχολίας μου στη Εταιρεία έχω πρόσβαση σε 
προσωπικά δεδομένα, δηλώνω ότι αναγνωρίζω την εμπιστευτικότητα των 
προαναφερθέντων δεδομένων. 

Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 32 έως 35 του Κανονισμού περί Γενικής Προστασίας 
Δεδομένων της 27ης Απριλίου 2016, δηλώνω ότι θα λαμβάνω όλες τις προφυλάξεις 
σύμφωνα με τις χρήσεις και την κατάσταση της τεχνολογίας στο πλαίσιο των καθηκόντων 
μου, προκειμένου να προστατεύεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών στις οποίες έχω 
πρόσβαση και, ειδικότερα, να αποτρέπω την διαβίβασή τους σε πρόσωπα που δεν έχουν 
εξουσιοδοτηθεί ρητά να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. 

Συγκεκριμένα, δεσμεύομαι: 
 Να μην χρησιμοποιώ τα δεδομένα στα οποία μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση για 

σκοπούς άλλους από εκείνους που αποτελούν μέρος των καθηκόντων μου. 
 Να αποκαλύπτω τα δεδομένα αυτά μόνο στα δεόντως εξουσιοδοτημένα άτομα που 

έχουν την ικανότητα να τα παραλάβουν και διαχειριστούν είτε πρόκειται άτομα του 
ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. 

 Να μην δημιουργώ κανένα αντίγραφο αυτών των δεδομένων, εκτός εάν είναι 
απαραίτητο να εκπληρώσω τα καθήκοντα και τις ευθύνες μου. 

 Να λαμβάνω όλα τα μέτρα σύμφωνα με τις χρήσεις και την κατάσταση της τεχνολογίας 
στο πλαίσιο των καθηκόντων μου, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόδηλη ή δόλια 
χρήση αυτών των δεδομένων. 

 Να λαμβάνω όλες τις προφυλάξεις σύμφωνα με τις χρήσεις και την κατάσταση της 
τεχνολογίας για τη διατήρηση της φυσικής και λογικής ασφάλειας αυτών των 
δεδομένων. 

 Να διασφαλίσω ότι, εντός των ορίων των καθηκόντων μου, θα χρησιμοποιηθούν μόνο 
ασφαλή μέσα επικοινωνίας για τη μεταφορά αυτών των δεδομένων. 

 Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας με την Εταιρεία, να επιστρέψω (στους 
αρμόδιους της Εταιρείας) πλήρως τα δεδομένα, τα αρχεία υπολογιστή και τα μέσα 
ενημέρωσης που σχετίζονται με αυτά τα δεδομένα. 

Η δέσμευση εμπιστευτικότητας που αποδέχομαι θα ισχύει α) για όλη την διάρκεια της 
απασχόλησης μου στην Εταιρεία και β) θα παραμείνει αποτελεσματική χωρίς χρονικό 
περιορισμό μετά τη διακοπή της συνεργασίας μου με την Εταιρεία, ανεξάρτητα από την 
αιτία της διακοπής, δεδομένου ότι αυτή η δέσμευση αφορά τη χρήση και την κοινοποίηση 
προσωπικών δεδομένων. 
Πληροφορήθηκα ότι για οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της δέσμευσης μου θα υποστώ τις 
ποινικές και πειθαρχικές διαδικασίες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τα 
σχετικά άρθρα του ποινικού κώδικα. 
 
Η παρούσα σύμβαση και δέσμευση μου υπογράφεται από εμένα σε δύο αντίγραφα από τα 
οποία το ένα παραδίδεται στην Εταιρεία και το άλλο κρατάω εγώ. 
 
Ημερομηνία : …………………. 
Ονοματεπώνυμο : …………………………… ……………….. 
Υπογραφή: 
 
……………………………………………………………………… 


