
Παναγιώτης Αναστασάκης
Διευθύνων Σύμβουλος



 από το 1995

 ανάλυση και βελτίωση επιχειρησιακών διαδικασιών
 σύμφωνα με κανονιστικό πλαίσιο

 διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές

 εξειδίκευση
 αξιολόγηση κινδύνων

 ασφάλεια δεδομένων 

 διακυβέρνηση πληροφορικής 

με παροχή λύσεων λογισμικού

 28 στελέχη

 πελατολόγιο:
 3000 έργα

 1300 επιχειρήσεις

η PRIORITY



μας εμπιστεύονται



τι καθιστά το GDPR ιδιαίτερο;



 (σχεδόν) όλες οι επιχειρήσεις

 (σχεδόν) όλα τα τμήματα στην επιχείρηση

 τα περισσότερα processes στην επιχείρηση

ασφάλεια δεδομένων και επιχειρησιακή συνέχεια

ευρύτατο πεδίο εφαρμογής



 πολύ υψηλά πρόστιμα

 λίγος χρόνος έως τον 5/2018

 αντίθεση με κύριους επιχειρησιακούς σκοπούς, π.χ. marketing, big data, analytics, η 

πληροφορία είναι σημαντικό asset

ενώ

η προστασία των προσωπικών δεδομένων δεν ήταν στις επιχειρησιακές προτεραιότητες

υψηλή προτεραιοποίηση



 ν.2472/1997 vs. GDPR vs. νέος ελληνικός νόμος(;)

 μεγάλη διεπιφάνεια με άλλους νόμους

 εκτός από νομολογία

 εγκύκλιοι ΑΠΔΠΧ 

 κώδικες δεοντολογίας 

 οδηγίες WP 29 

 διεθνή πρότυπα

πολυπλοκότητα κανονιστικού πλαισίου

διαχείριση των αντιθέσεων και των 
εξαιρέσεων



με ποια οπτική;

business

τεχνολογία

νομική

process



η ολοκληρωμένη προσέγγιση

Personal Information 
Management System

διάγνωση ενέργειες συμμόρφωσης



Personal Information Management System
ένα πλαίσιο 

για την επίτευξη και τη βελτίωση της συμμόρφωσης 

με τις απαιτήσεις και τις καλές πρακτικές

για την προστασία προσωπικών δεδομένων

από τι αποτελείται;



 δέσμευση της διοίκησης

 πολιτική

 οργανωτική δομή: ευθύνες και αρμοδιότητες

 DPO

 ομάδα που υποστηρίζει τον DPO

 Data Owners / Risk Owners

 σύνδεσμοι στα τμήματα ΙΤ, Compliance, Risk, Security και Audit

 περιγραφές θέσεων εργασίας

οργάνωση



 λεπτομερής αποτύπωση διεργασιών επεξεργασίας
 αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας
 ποιες πληροφορίες επιπλέον των υποχρεωτικών
 για ποιες κατηγορίες δεδομένων

 αξιολόγηση κινδύνων
 Privacy Impact Assessment
 σύνδεση με Information Security & Business Continuity Risk Assessment

 καθορισμένη μεθοδολογία και μηχανισμός ενημέρωσης
 εργαλείο αποτύπωσης
 αυτοματισμοί

 ενέργειες συμμόρφωσης
 ποιος, πότε, πώς, κόστος

γνώση υφιστάμενης κατάστασης και κινδύνων



 προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων φυσικών προσώπων

 βασικές αρχές προστασίας

 δικαιώματα πρόσβασης, άρνησης, φορητότητας, κ.α.

 privacy by design 

 ασφάλεια δεδομένων, π.χ. πρακτικές χρηστών

 ευαισθητοποίηση

 γιατί είναι σημαντική για την εταιρεία

 πώς ο καθένας την επηρεάζει με τη δουλειά του

κουλτούρα προστασίας προσωπικών δεδομένων



 φόρμες και λογισμικά

 νέοι μηχανισμοί

 πρακτικές που ακολουθούνται από το προσωπικό

 υποδομές πληροφορικής και φυσικής ασφάλειας

 συνεργάτες και συμβάσεις

 ατζέντα στα Συμβούλια Διοίκησης

τι θα αλλάξει;



 συμμετοχή διευθυντικών στελεχών

 πολιτικές και διαδικασίες που θα ενταχθούν στην καθημερινή λειτουργία

 επικοινωνία

 εκπαίδευση προσωπικού

πώς θα αλλάξει;



 επιθεωρήσεις συμμόρφωσης

 δείκτες (KPIs) και στόχοι

 καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος νέων πρακτικών

 συστηματική διερεύνηση μη συμμορφώσεων

 παράπονα, καταγγελίες, ευρήματα, παραβιάσεις, συστάσεις

 συστηματική παρακολούθηση αλλαγών θεσμικού πλαισίου

 συμμετοχή DPO, Data Owners στο σχεδιασμό αλλαγών και στη διαχείριση έργων 

 διαρκής ενημέρωση Action Plan και σύνδεση με ετήσιο budget

πώς θα διατηρηθεί η αλλαγή;



 συστηματική μελέτη
 πού είμαστε
 πού πρέπει/θέλουμε να πάμε

 οργανωμένη υλοποίηση αλλαγών

 αξιολόγηση αποτελεσματικότητας αλλαγών

 διατήρηση και επικαιροποίηση

 σύμφωνα με επιχειρησιακούς στόχους

 λογοδοσία και πιστοποίηση

ολοκληρωμένη προσέγγιση




