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Εισαγωγή

►

►

DPO: Νέος θεσμός
Αλλαγές στο οργανόγραμμα
και στον τρόπο λειτουργίας

Πηγές για τον καθορισμό βέλτιστων
πρακτικών:
► μελέτη του διαθέσιμου νομικού και
ερμηνευτικού υλικού
► εμπειρία διεθνούς δικτύου ΕΥ law
► εμπειρία από υλοποιούμενα έργα

Σελίδα 2

Ορισμός DPO
Άμεσος ορισμός
Διαρκής συμμετοχή στη διαγνωστική άσκηση με σκοπό
► α’ Εποπτεία
► β’ Ενημέρωση τοy για τον Kανονισμό, τη διαδικασία συμμόρφωσης
αλλά και την Εταιρία

Σελίδα 3

►

Σε περίπτωση εξωτερικού συνεργάτη,
ενημέρωση ως προς την Εταιρία

►

Εξασφάλιση συμμόρφωσης έως 25 Μαΐου

►

Βέλτιστη Πρακτική και ο οικειοθελής ορισμός
DPO από ορισμένες επιχειρήσεις που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις του Κανονισμού

Υποκείμενα

Σελίδα 4

►

Δημοσιοποίηση στοιχείων
επικοινωνίας

►

Προσβασιμότητα (Γεωγραφική,
Γλώσσας επικοινωνίας)

►

Ενημέρωση για Δικαιώματα, Άσκησή
τους

►

Τήρηση Πρωτοκόλλου

►

Τήρηση χρόνου απόκρισης

►

Επιμέλεια και ταχύτητα στον χειρισμό
αιτημάτων / παραπόνων

►

Καθήκον εμπιστευτικότητας

Εταιρεία
Α. Διοίκηση
►

►

►

►

Λογοδοσία – Ετήσια Έκθεση
πεπραγμένων
Ενημέρωση ΔΣ για κρίσιμα
ζητήματα
Προτάσεις για βελτίωση της
προστασίας δεδομένων
Γνωστοποίηση σε περίπτωση
παρουσίασης σύγκρουσης
συμφερόντων

Β. Μονάδες εταιρίας
►
►

►

►

Σελίδα 5

Ευαισθητοποίηση, Εκπαίδευση
Σύνταξη προγράμματος
εργασίας και θέσπιση
εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας με ορισμό του
τρόπου άσκησης των
καθηκόντων του
Οικοδόμηση σχέσης
εμπιστοσύνης, απόρρητο
Προτεραιοποίηση καθηκόντων
βάσει ρίσκου και αναγκών
επιχείρησης

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σελίδα 6

►

Γνωστοποίηση Στοιχείων

►

Διαθεσιμότητα για παροχή στοιχείων

►

Καλή γνώση της δραστηριότητας της
εταιρείας και μη απόκρυψη στοιχείων

►

Διαβούλευση σε περίπτωση αμφιβολίας

►

Ενημέρωση σε 72 ώρες από διαρροή

►

Κατά τη διαβούλευση λήψη υπόψη της
υποχρέωσης τήρησης του απορρήτου
έναντι τόσο της εταιρείας όσο και των
υποκειμένων

Εταιρεία προς DPO
►
►

►

►

►

►
►

►

►

Σελίδα 7

Σύμβαση αορίστου Χρόνου ή ορισμένου 2 ετών
Εξασφάλιση Ανεξαρτησίας (πχ. αποφυγή καθοδήγησής του σε θέματα προστασίας
προσωπικών δεδομένων ώστε να λάβει μία συγκεκριμένη θέση / ερμηνεία νόμου
για να εξυπηρετήσει συμφέροντα της εταιρίας)
Επιπλέον αμοιβή DPO για την ενάσκηση των καθηκόντων του σε περίπτωση που
είναι ήδη μέλος του προσωπικού της επιχείρησης και έχει πρόσθετα καθήκοντα
Εξασφάλιση αναγκαίων πόρων
► Στελέχη, Τεχνικό και πληροφοριακό υλικό, Χρόνος
Εκπαίδευση,
► Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά
Πρόσκληση του σε συναντήσεις ΔΣ εταιρείας
Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας
Ενημέρωση για όλες τις νέες δραστηριότητες / προϊόντα / υπηρεσίες και αίτημα
για γνωμοδότηση (Privacy by Design)
Αίτημα συνδρομής κατά την εκτίμηση αντικτύπου (αναγκαιότητα, επιλογή φορέα,
κίνδυνοι και μέτρα αντιμετώπισης) και αποτύπωση τυχόν απόκλισης

Ευχαριστούμε για
την προσοχή σας!

Σελίδα 8

Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία
Η Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι μέλος ενός Εξειδικευμένου
Νομικού Δικτύου (EY Law) το οποίο λειτουργεί σε 62 χώρες παγκοσμίως και αποτελείται από δυναμικό 1400
συνεργατών.
Πιο συγκεκριμένα, είμαστε μία ανεξάρτητη δικηγορική εταιρεία η οποία αποτελείται από 18 δικηγόρους. Η
Εταιρεία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ένα ευρύ πλαίσιο εμπορικών και
χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
Επικεντρωνόμαστε στην παροχή υψηλής ποιότητας νομικών υπηρεσιών δίνοντας έμφαση στο συμφέρον
και τις ανάγκες των πελατών μας, ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή πολιτισμικών διαφοροποιήσεων.

Ιδιαίτερα στη γεωγραφική μας περιφέρεια, έχουμε διαρκή συνεργασία με τις αντίστοιχες δικηγορικές
εταιρείες συνεργαζόμενες με την EY, προκειμένου να προσφέρουμε με επαγγελματισμό και συνέπεια
υπηρεσίες στους πελάτες μας με διασυνοριακές συναλλαγές.
Η εμπειρία μας, μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις ανάγκες των πελατών μας και να τους
προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που λαμβάνουν υπόψιν τους τομείς της λογιστικής, της φορολογίας
και των χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η πρακτική που υιοθετείται από τη Δικηγορική Εταιρεία Πλατής – Αναστασιάδης και Συνεργάτες είναι η
έμφαση στην εξεύρεση λύσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας προκειμένου να
υιοθετήσουμε καινοτόμους και πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων που τους απασχολούν.
Βασική προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να επιτύχουν τους επαγγελματικούς
τους στόχους. Η πείρα, η αφοσίωση και ο ενθουσιασμός που μας διακρίνει έχουν σαν αποτέλεσμα τη
δημιουργία ενός ισχυρού πελατολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται εγχώριες και διεθνείς εισηγμένες
εταιρείες, εταιρείες Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
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