


 πρωτοπόρος εταιρεία συμβούλων οργάνωσης και ΙΤ 
 από το 1995 
 βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών 

  σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο 
  διεθνή πρότυπα, π.χ. ISO  και  
       βέλτιστες πρακτικές 

 εξειδίκευση στη διακυβέρνηση πληροφορικής 
 προστασία δεδομένων κατά GDPR  
 ασφάλεια δεδομένων κατά ISO 27001 
 επιχειρησιακή συνέχεια κατά ISO 22301 
 διαχείριση υπηρεσιών ΙΤ κατά ISO 20000 

 έχει ολοκληρώσει μεγάλα έργα GDPR  
 42 στελέχη 
 πελατολόγιο: 

 3000 έργα 
 1300 επιχειρήσεις 

η PRIORITY 



έργα GDPR 

Alpha  
Υποστηρικτικών 
Εργασιών 



 πιστοποίηση DPO – DPO Masterclass 

 40 ώρες 

 μετά από εξετάσεις 

 GDPR Holistic Approach 

 8 ώρες 

 e-learning 
με την επιστημονική επιμέλεια της  

Ένωσης Ελλήνων Νομικών e-Θέμις 

 

διεπιχειρησιακά σεμινάρια GDPR 

http://www.ethemis.gr/
http://www.ethemis.gr/
http://www.ethemis.gr/


 ενημερώνει και να συμβουλεύει την εταιρεία και τους εργαζόμενους 

 παρακολουθεί τη συμμόρφωση με  τον κανονισμό και άλλες κανονιστικές 
απαιτήσεις – εσωτερικές επιθεωρήσεις 

 φροντίζει για την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού 

 παροχή συμβουλών για την ΡΙΑ και την υλοποίησή της 

 συνεργάζεται και είναι το σημείο επαφής με την ΑΠΔΠΧ  

 επικοινωνεί με τα φυσικά πρόσωπα (πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες, 
κλπ.) 

 φροντίζει για τη διατήρηση των data flow maps 

 μπορεί να είναι υπάλληλος ή εξωτερικός συνεργάτης 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) 



τι πρέπει να φροντίσει άμεσα 



 κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή 
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο 

 από όνομα και αριθμό ταυτότητας, έως δεδομένα θέσης, 
διεύθυνση IP, φωτογραφίες, βίντεο, στοιχεία σωματικής, 
γενετικής, ψυχολογικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή 
κοινωνικής ταυτότητας 

 ηλεκτρονικά και έγχαρτα αρχεία 

ποια δεδομένα 



πελάτες 

πελάτες πελατών 

 εργαζόμενοι 

συνεργάτες, προμηθευτές, κλπ. 

όταν έχουμε πρόσβαση στα στοιχεία τους 

-συμπεριλαμβάνονται ατομικές επιχειρήσεις 
 

ποια φυσικά πρόσωπα 



υγείας, γενετικά και βιομετρικά για ταυτοποίηση, θρησκευτικών, πολιτικών, φιλοσοφικών πεποιθήσεων, 
συνδικαλιστική δραστηριότητα, φυλετικά/εθνοτικά,  σεξουαλικής ζωής/γενετήσιου προσανατολισμού, 
ποινικές καταδίκες και αδικήματα, δεδομένα παιδιών 

ευαίσθητα/ειδικών 
κατηγοριών 

πιστοληπτικής ικανότητας, αριθμοί λογαριασμού, αρ. πιστωτικών καρτών, μισθοδοσία 
οικονομικά 

επικοινωνιών π.χ. τηλεφωνικές κλήσεις, emails, από κάμερες, πλοήγηση στο ίντερνετ 
παρακολούθησης  

καταναλωτικό προφίλ, αξιολόγησης εργαζομένων, ψυχομετρικά 
συμπεριφοράς 

διεύθυνση, όνομα συζύγου, κατάσταση γάμου, ονόματα παιδιών 
προσωπικά/οικογενειακά 

τηλ., email 

απλά στοιχεία 
επικοινωνίας 

κρισιμότητα προσωπικών δεδομένων 



ποιος είναι ο ρόλος της επιχείρησης; 

Υποκείμενο των 
δεδομένων 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ΥΕ 
(Controller) 

Εκτελών την επεξεργασία, ΕΕ 
(Processor) 

Προσωπικά δεδομένα 

καθορίζει το σκοπό και 
τον τρόπο 

για λογαριασμό του 
υπεύθυνου 

φυσικό πρόσωπο 



 βασικές αρχές προστασίας 
 ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, πώς και με ποια νομική βάση 
 συγκατάθεση και πληροφόρηση  
 με ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η επεξεργασία τους 
 ποιο είδος επεξεργασίας επιτρέπεται 
 με ποιες προϋποθέσεις επιτρέπεται η μεταφορά τους  

 η αρχή της αναλογικότητας 
 τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων 
 ασφάλεια και επιχειρησιακή συνέχεια (συμπ. ψευδωνυμοποίησης και κρυπτογράφησης) 
 Privacy by design & Privacy by default 
 γνωστοποιήσεις παραβιάσεων στην ΑΠΔΠΧ 
 Data Protection Officer 
 διασφάλιση συμμόρφωσης συνεργατών/processors 
 η αρχή της λογοδοσίας (accountability) 

απαιτήσεις του GDPR 



 Data Flow Mapping 

 Privacy Impact Assessment 

 πολιτικές και διαδικασίες  

 ασφάλειας προσωπικών δεδομένων 

 χειρισμού προσωπικών δεδομένων 

 αναφορές επιθεωρήσεων εσωτερικών και σε συνεργάτες 

 πιστοποιήσεις 

απαιτούμενα έγγραφα GDPR 



 από τι εξαρτάται το ύψος του προστίμου; 

 η φύση, η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης 

 αριθμός υποκειμένων, κατηγορίες δεδομένων και ζημιά 

 δόλος, αμέλεια 

 τα μέτρα που λήφθηκαν για τον περιορισμό της ζημιάς 

 τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

 προηγούμενες παραβάσεις 

 ο τρόπος που έγινε γνωστή η παραβίαση 

 πιστοποιήσεις  

ελαφρυντικά 



 

 

το αποτέλεσμα 

BUSINESS  
&  

OPERATIONS 
δυνατότητες 
τεχνολογίας 

νομική 
γνωμοδότηση 

ρεαλιστικός 
επανασχεδιασμός 

διαδικασιών 

επενδύσεις ΙΤ 

οργανωτικές αλλαγές 

ενίσχυση ασφάλειας 



 αξιολόγηση 
συμμόρφωσης 

εφαρμογή 

Action Plan 
επαλήθευση 

διατήρηση της 
συμμόρφωσης 

η πορεία 

-Project Management 
-PIA  
-Πολιτικές & Διαδικασίες 
-εκπαίδευση / e-learning 
-Λύσεις ΙΤ 
-Νομικές Υπηρεσίες 

-Data flow mapping 
-Gap Analysis, PIA 
-Action Plan 
-Vulnerability 
Assessment & Pen. Test 

-επιθεώρηση εφαρμογής 
-πιστοποίηση 
• ISO 27001 
• ISO 22301 
• ιδιωτ. σχήματα GDPR 
• η επίσημη GDPR 

-helpdesk της επιχείρησης 
-αλλαγές θεσμικού πλαισίου 
-αξιολόγηση εσωτερ. αλλαγών 
-αναθεώρηση εγγράφων 
-Data Breach Forensics 
-επικοινωνία με ΑΠΔΠΧ 

-business & legal 
-cybersecurity 



Ομάδα έργου 

• PM/DPO 

• ρόλοι & 
αρμοδιότητες 

Προετοιμασία 

• kick-off 

• awareness session 

Διάγνωση 

• Data Flow Mapping 

• Gap Analysis 

Compliance Plan 

• παρουσίαση και 
συμφωνία 

• εκπαίδευση 

η αξιολόγηση συμμόρφωσης GDPR 



 Project Manager/DPO  

 ΙΤ, νομική υπηρεσία 

 Data Owners: όλοι οι επιχειρησιακοί Διευθυντές 

και το HR 

 επιπλέον σε μεγάλους οργανισμούς: ασφάλεια πληροφοριών, 

κανονιστική συμμόρφωση, εσωτερικός έλεγχος, αξιολόγηση 

κινδύνων 

δημιουργία ομάδας έργου 



 

 χρειαζόμαστε ή όχι; - τεκμηριωμένη ανάλυση 

 DPO εθελοντικά ή DPC; - να είναι σαφές 

 σύγκρουση συμφερόντων - επικοινωνία, πολιτικές και τεκμηρίωση 

 τι ευθύνη φέρει; 

 η ασφάλιση; 

 εσωτερικός ή εξωτερικός; 

 άτομο ή ομάδα; - σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων 

 τι σπουδές πρέπει να έχει; 

διλήμματα και παγίδες 



 

 γνώση των επιχειρησιακών λειτουργιών 

 

 επικοινωνιακά χαρίσματα 

 

 επαγγελματικό ήθος 

 

 κατανόηση νομικών 

 

 κατανόηση ΙΤ & cybersecurity 

απαιτούμενα προσόντα 



προϋποθέσεις 
 στήριξη από τη Διοίκηση 

 επίσημη γνωστοποίηση ορισμού του DPO σε όλο το προσωπικό, την ΑΠΔΠΧ, τους πελάτες – στοιχεία 

επικοινωνίας 

 αυτονομία 

 μη σύγκρουση συμφερόντων  

 διαθεσιμότητα χρόνου για την εκτέλεση των καθηκόντων 

 συνεχής εκπαίδευση  

 υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες 

 και …… 
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1st line 
Managers 

νομικοί 

ΙΤ experts 
ειδικοί στην 
ασφάλεια 

πληροφοριών 

η ομάδα που τον υποστηρίζει 



τελικά ποιος πρέπει να είναι; 



Παναγιώτης Αναστασάκης 
Διευθύνων Σύμβουλος PRIORITY 

panastasakis@priority.com.gr 


