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Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - GDPR
Το νέο περιβάλλον στο οποίο καλούνται να δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις απαιτεί την
συμμορφωσή τους με το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των προσωπικών
δεδομένων (GDPR) ο οποίος απαιτεί από τις εταιρίες:
• να έχουν εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους
• να έχουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και τις αναγκαίες πολιτικές για την προστασία
των πληροφοριών
• να κάνουν αναλύσεις των επιπτώσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω παραβίασης
ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment)
• να σχεδιάζουν προϊόντα και υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη την προστασία της
ιδιωτικότητας (privacy by default, privacy by design)
• να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό συμβάντος
παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων (data breach notification)
• να έχουν ορίσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων (Data Protection
Officer)
• να έχουν πλάνο αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας
δεδομένων (Incident Response Plan)
• να αποζημιώνουν τους πελάτες των οποίων απέτυχαν να προστατεύσουν τα δεδομένα
τους.
• Ο νέος Γενικός Κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει στις 25.05.2018
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Η αγορά των Data Protection Officers
Σύμφωνα με μελέτη του IAPP (International Association of Privacy Professionals) o
αναγκαίος αριθμός DPOs στην Ευρώπη εκτιμάται οτι θα ανέλθει σε 28.000 τουλάχιστον
και αν ληφθεί υπόψη και η υποχρέωση εταιριών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες
για να προωθήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
πρέπει να έχουν ορίσει Data Protection Officers ο αριθμός αυτός εκτιμάται οτι θα ανέλθει
σε 75.000 τουλάχιστον.

Ειδικά για την Ελλάδα ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε τουλάχιστον 373
DPOs τουλάχιστον.
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Η Κατανομή των Data Protection Officers ανα Χώρα
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O Ρόλος του Data Protection Officer
Ο Data Protection Officer αναλαμβάνει να:
•

εκπροσωπήσει την Επιχείρηση έναντι των Αρχών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών

•

να διασφαλίσει την εναρμόνιση της λειτουργίας της επιχείρησης σε ότι αφορά
τις πολιτικές πρακτικές και μεθοδολογία επεξεργασίας, αποθήκευσης και
μεταφοράς Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με το νέο αυστηρό νομοθετικό
πλαίσιο
να προστατέψει την επιχείρηση από τους κινδύνους επιβολής των
σημαντικότατων και βαρύτατων διοικητικών προστίμων που προβλέπει ο
Κανονισμός τα οποία εκκινούν από 10.000.000 Ευρώ ή το 2% του παγκόσμιου τζίρου
εαν πρόκειται για διεθνή όμιλο και φτάνουν σε περίπτωση παράβασης βασικών
διατάξεων του κανονισμού σε 20.000.000 ή στο 4% του παγκόσμιου τζίρου.

•
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Η ιδέα - Καινοτομία

Η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο προσφέρει μια ολιστική
προσέγγιση στην εκπαίδευση (δεν περιορίζεται στην νομική ερμηνεία του
Κανονισμού) Data Protection Officers & Privacy Professionals, ειδικά σχεδιασμένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR),
από επαγγελματίες με εμπειρία, DPO’s, εξειδικευμένους νομικούς, information security
professionals, cyber privacy insurance professionals & Privacy Professional's.
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Συνοπτική Παρουσίαση Προγραμμάτων
Data Protection Officer course
• To μοναδικό πρόγραμμα το οποίο προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην
εκπαίδευση Data Protection Officers & Privacy Professionals, ειδικά σχεδιασμένο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR),
από επαγγελματίες DPO’s, εξειδικευμένους νομικούς, information security
professionals, cyber privacy insurance professionals & Privacy Professional's.
•

H εκπαίδευση περιλαμβάνει μελέτη case studies, χρήση οδηγών για την δημιουργία
Privacy Impact Assessments και Incident Response Planning οι οποίοι αποτελούν
βασικά εργαλεία των DPOs.

•

Πιστοποίηση DPO Certification

•

Διάρκεια Προγράμματος: 37 ώρες

•
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Συνοπτική Παρουσίαση Προγραμμάτων
GDPR & DPO Role
• To πρόγραμμα προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση Data Protection
Officers & Privacy Professionals, ειδικά σχεδιασμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), από επαγγελματίες DPO’s,
επαγγελματίες νομικούς, information security professionals, cyber privacy insurance
professionals & Privacy Professional's.
•

Διάρκεια Προγράμματος: 16 ώρες

Τα 10 βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζετε για τον Κανονισμό GDPR
• Webinar στο οποίο παρουσιάζονται τα 10 βασικά σημεία του Κανονισμού
• Διάρκεια : 1 ώρα
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Σε ποιους απευθύνεται
Επαγγελματικές Ομάδες
•
•
•
•

Διοικητικά Στελέχη (CEO, COO, ΓΔ, Marketing, Production, κλπ)
Στελέχη Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Στελέχη Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Δικηγόροι, Δικηγορικές Εταιρίες, Νομικοί Σύμβουλοι Εταιριών

Φορείς
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Τράπεζες & Πάροχοι Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
Ασφαλιστικές εταιρίες
Τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι
Web service providers / & e-shops / e-business
Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα, φαρμακευτικές επιχειρήσεις
Collection Agencies
Δικηγορικές εταιρίες - γραφεία
Ξενοδοχεία
Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ενέργεια
Εταιρίες Μεταφορών
Λιανεμπορικές Αλυσίδες & Λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις
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www.dpoacademy.gr
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www.dpoacademy.gr -

Το DPO Toolbox αποτελεί την
εργαλειοθήκη κάθε DPO καλύπτοντας
θέματα:
• Νομοθεσίας – GDPR
• Διεθνούς Νομοθεσίας
• Information Security
• Privacy Impact Assessment
• Incident Response Plan
• Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού
• Διαχείρισης Κινδύνων με την χρήση
Cyber Privacy Insurance
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The DPO Academy LinkedIn Group
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Συνέδρια
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H Ομάδα μας
•

Ιωάννης Γιαννακάκης
Lawyer, CFE , CIPP/E, CIPM
Regional Counsel Southern Europe GS4

•

Δημήτρης Γεωργόπουλος
Co Founder- Managing Partner at Rethink Business Lab

•

Νίκος Γεωργόπουλος
Cyber Privacy Risks Insurance Advisor
Cromar coverholder at Lloyd’s
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Η Ομάδα μας
•

Κώστας Παπαδάτος
Information Security Expert - Founder CyberNoesis
(ISC)2 Hellenic Chapter President

•

Δημήτρης Ζωγραφόπουλος
Privacy and Data Protection Expert, Lawyer (PhD)
Legal Auditor at Hellenic Data Protection Authority
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Περισσότερες Πληροφορίες

Νίκος Γεωργόπουλος

Co Founder
Cyber Privacy Risks Advisor
TEL. 6948 365033
Email: nikos.georgopoulos@outlook.com
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