Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ύστερα από αναγκαιότητα των ήμερων η Ένωση μας σε συνεργασία με την εταιρεία TÜV AUSTRIA HELLAS
εκπαιδευτικός οργανισμός, είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για το εκπαιδευτικό
επιδοτούμενο από ΛΑΕΚ 0,24% ΟΑΕΔ Σεμινάριο με θεματολογία ‘DPO EXECUTIVE’ όπου επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί.
Αναλυτικά:
Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Κανονισμός (ΕΕ)
2019/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ για την Προστασία Δεδομένων – GENERAL
DATA PROTECTION – GDPR-).
O κανονισμός αυτός καταργεί την οδηγία 95/46/εκ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)
που ισχύει σήμερα και βάσει του οποίου έχει προκύψει ο Νόμος 2472/1997 του Ελληνικού κράτους. Βάσει
του νομικού συστήματος της ΕΕ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί είναι γενικής εφαρμογής, υποχρεωτικοί και
άμεσα εφαρμόσιμοι σε όλα τα κράτη μέλη, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για ενσωμάτωση στην εθνική
νομοθεσία εκάστου κράτους μέλους.
Ο νέος κανονισμός αφορά οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και βέβαια όλες τις επιχειρήσεις που
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτων κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους.
Ο κανονισμός τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις
περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα
αρχειοθέτησης. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με
τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το μέγεθος των
προβλεπόμενων προστίμων (μέχρι 20εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) τον τοποθετεί πολύ υψηλά
στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας.
Ο νέος κανονισμός (υπό τις προβλεπόμενε προϋποθέσεις) καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του
Υπεύθυνου προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Βάσει του κανονισμού, ο υπεύθυνος
Προστασίας Δεδομένων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Προκειμένου να μπορεί ένα
στέλεχος να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει μια
σειρά από γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών, συμβούλους επιχειρήσεων και σε όσους επιθυμούν να
εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου κανονισμού οι οποίες αναλύονται σε απλή και κατανοητή
γλώσσα. Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα παρακολούθησης. Μετά το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται
πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης στην ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα με τη σφραγίδα
αξιοπιστίας, ποιότητας και διεθνούς αναγνωσιμότητας δυο κορυφαίων διεθνών εκπαιδευτικών
οργανισμών.

DPO EXECUTIVE
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 Ανάλυση και κατανόηση των απαιτήσεων και των ενεργειών που απορρέουν από τον νέο Γενικό
Κανονισμό Δεδομένων
 Εισαγωγή στην ασφάλεια πληροφοριών
 Ο ρόλος του Υπεύθυνου προστασίας Δεδομένων (DPO)
 Δημιουργία και υλοποίηση του κατάλληλου πλάνου συμμόρφωσης με το νέο Κανονισμό
 Αξιολόγηση και λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για τη προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
 Σχεδιασμός και υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών
 Εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τη προστασία δεδομένων (Privacy Impact Assesment – PIA).
 Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση περιστατικών παραβίασης δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα (INCIDENT RESPONSE PLAN)
 Παρακολούθηση της συμμόρφωσης από την θεωρία στην πράξη
 Πρακτικά παραδείγματα
Διάρκεια: 40 Ώρες (Κατανεμημένες σε 5 ημέρες)
Οι ώρες υλοποίησης αυτού είναι από 09:00 πμ έως 16:30 μμ
Συμπεριλαμβανόμενου 3 - 4 Διαλειμμάτων ανά ημέρα.
*Παρέχετε νερό, καφές, αναψυκτικό, δεκατιανό.
Χώρος Διεξαγωγής: Μέγαρο Ε.Β.Ε.Π.
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης: Χορηγείται Πιστοποιητικό παρακολούθησης με Πιστοποίηση TÜV
AUSTRIA ACADEMY
Εξετάσεις: Ναι (*Προαιρετικά)
Το αρχικό κόστος συμμετοχής του εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των Χιλίων
Οκτακοσίων ευρώ (1.800 €).
Στο παραπάνω πρόγραμμα εφαρμόζεται Ειδική Εκπτωτική & Τιμολογιακή Πολιτική με προσφερόμενη
έκπτωση 30% που διαμορφώνει την τελική αξία συμμετοχής στο ποσό των Χιλίων Διακοσίων Εξήντα
Ευρώ (1.260.00 €).
Τιμή: 1.260.00 € Κατ’ άτομο
Συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης DPO EXECUTIVE: 250,00 € Κατ’ άτομο
Πληρωμή: Προπληρωμή
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα που ορίζονται στο σχήμα
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων DPO Executive by TÜV AUSTRIA και προσφέρει στους
συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.
Παρακάτω μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω αναφερόμενα!

Αιτήσεις Δήλωσης Συμμετοχής (επισυνάπτεται) έως 29/02/20 τηλεφωνικός/email στη
Γραμματεία της Ένωσης 210- 4637419/info@enomixpe.gr.
Για οποιαδήποτε Διευκρίνιση, Απορία παραμένουμε στη διάθεση σας,
Το Διοικητικό Συμβούλιο.

