
 

  

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE 
      ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ GDPR  & SOFTWARE IMPLEMENTATION ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ (DPIA) 

 

 

 05/12 Τετάρτη (9am – 5pm) 
Cyprus College Λευκωσία 

€345.- + VAT   

EARLY BIRD DISCOUNT - 10% έκπτωση για εγγραφή μέχρι 17 Νοεμβρίου 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για την πορεία, τα μέτρα και την επένδυση που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί 
για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.2016/679), το σεμινάριο 
προτείνει ένα Πρόγραμμα Συμμόρφωσης που μπορούν να κατανοήσουν οι Υπεύθυνοι και οι εκτελούντες την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων, 
μεταφέροντας ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης συμμόρφωσης από τους τρίτους “ειδικούς και μη” σε αυτούς που τελικά θα λογοδοτήσουν για τυχόν 
παραβάσεις ή έλλειψη συμμόρφωσης: στις  ίδιες τις Επιχειρήσεις  που καλούνται να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον τους στην ψηφιακή εποχή 
και να διακριθούν στο νέο «διαδικτυακό» και διασυνοριακό επιχειρηματικό στίβο. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει μια προσομοίωση χαρτογράφησης 
με real time συμπλήρωση του Data Mapping Questionnaire, καθώς επίσης θα υπάρξει και μια Software implementation της DPIA.   
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7 CPD UNITS 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
  Τι πρέπει να κάνουν οι Επιχειρήσεις και Οργανισμοί για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας 

Δεδομένων (GDPR) 
 Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Αποτελεσματικού Προγράμματος Συμμόρφωσης με τις διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις του νέου 

Κανονισμού (Χρονοδιάγραμμα, Φάσεις Υλοποίησης, Παραδοτέα ανά Φάση) 
 Ποια είναι τα κυριότερα Οργανωτικά Μέτρα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων κατά το άρθρο 24 του GDPR 
 Πώς κοστολογείται το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR  - Ενδεικτικοί Key Performance Indicators (KPIs του 

Προγράμματος Συμμόρφωσης) 
 Ποια είναι τα κυριότερα Τεχνικά Μέτρα για την Προστασία των Δεδομένων κατά το άρθρο 32 του GDPR 
 Εκτίμηση Αντίκτυπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (DPIA) - Απαιτήσεις και Υλοποίηση με χρήση λογισμικού 
 Ποιος ο ρόλος του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός αποτελεσματικού 

Προγράμματος Συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR 
 Προστασία Δεδομένων από τον σχεδιασμό (Data Protection By Design) 
 Προσομοίωση Χαρτογράφησης με real time συμπλήρωση του Data Mapping Questionnaire 
 

 

 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ 
Ιωάννης Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Certified. GDPR P, Founding Member DPO Academy 
 
Δικηγόρος στο Άρειο Πάγο. Εργάστηκε σε μεγάλες πολυεθνικές & ελληνικές εταιρείες ως νομικός σύμβουλος. Εξειδικεύεται στην 
προστασία προσωπικών δεδομένων και είναι  ο πλέον πιστοποιημένος Έλληνας Data Protection Officer παγκοσμίως, καθώς κατέχει έξι 
διεθνείς πιστοποιήσεις μεταξύ των οποίων την κορυφαία πιστοποίηση Fellow of Information Privacy από το International Association of 
Privacy Professionals. 
 

Νικόλαος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE , Training and Consulting, Founding Member DPO Academy  
Έχει 25ετή εμπειρία στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση, έρευνα και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο τομέα των δικτύων 

επικοινωνιών, πληροφοριακών συστημάτων, ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, Είναι μηχανικός τηλεπικοινωνίων και 

πιστοποιημένος Data Protection Officer από τον Διεθνή οργανισμό πιστοποιήσεων PECB & πιστοποιημένος Διαχειριστής Έργων 

(PRINCE2/P) 

 ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ή συμβούλους επιχειρήσεων και οργανισμών του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα  που ασχολούνται 
με την συλλογή, επεξεργασία, μετάδοση, χρήση και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων πελατών ή και προσωπικού,  σε διοικητικό 
προσωπικό επιχειρήσεων  όπως υπεύθυνους τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Μάρκετινγκ , λογιστηρίου, εσωτερικού ελέγχου, 
συμμόρφωσης, νομικής υπηρεσίας,  , σε υπεύθυνους ή εργαζόμενους  σε πληροφοριακά συστήματά και γενικά σε όλους όσους 
εμπλέκονται στον σχεδιασμό, έλεγχο και αξιολόγηση της Προστασίας Δεδομένων και Ασφάλειας και της λειτουργίας των 
πληροφοριακών συστημάτων μίας εταιρείας. 
 
Το σεμινάριο  απευθύνεται επίσης και σε  μικρομεσαίους επιχειρηματίες και υπαλλήλους επιχειρήσεων, οι οποίοι θα αναλάβουν ενεργό 
ρόλο στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων. 
 
Ακόμη, απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να αποκτήσουν τις γνώσεις στη σωστή οργάνωση και διαχείριση των προσωπικών 
δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού, οι οποίες αναλύονται σε απλή  και  κατανοητή γλώσσα με έμπρακτη 
εφαρμογή. 

 


